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پیشگفتــار:

مراقبت پيشرفته از نوزادان:
شـايد بـاورش سـخت باشـد كـه تا يك قرن پيـش اكثر نـوزادان نارس و بيمـار به خانه فرسـتاده مي 
شـدند و بخـش مراقبـت  ويـژه اي بـراي آنها در بيمارسـتانها وجود نداشـت و حتـي در آمريكا اولين 
بخـش هـاي ويژه نوزدان )NICU( بعد از سـال 1922 ظهور كردند و سـالهاي قبل از 1950 ميالدي 

را " عصـر ما قبـل از NICU"س)THE PRE-NICU ERA( مي نامند.
 در ايـن دوره مـرگ و ميـر نوزادان بسـيار باال بـود، تا اينكـه در سـال هاي 1950-1970 بخش هاي 

ويـژه مدرن براي نـوزادان )modern NIC ( شـكل گرفتند.
ــوزادان  ــژه ن ــت وي ــاب مراقب ــاالت بســياري در ب ــالدي مق ــرن 17 مي دانشــمندان و پزشــكان از ق
منتشــر كردنــد امــا پيدايــش عملــي بخش هــاي NICU  در بيمارســتانها 300 ســال زمــان بــرد، 
بطوريكــه اكثــر بيمارســتانهاي آمريــكا و اروپــا در يــك قــرن پيــش اجــازه اســتفاده از انكوباتــور را 

بــراي نــوزادان نمــي دادنــد.
امـا در گـذر دوره پيشـرفت تكنولـوژی اسـتفاده زيـاد از تجهيزات براي نـوزادان بيمار و نارس شـايع 
شـد بطوريكـه بـه مـادر و خانـواده اجـازه دخالـت در فراينـد درمـان را نمـي دادنـد امـا از دهـه 70 
ميـالدي بتدريـج مـادران و سـپس پـدران بـه كمـك درمان نـوزادان نـارس و هـم اتاقـي و مراقبت 

كانگرويـي نوزادان تشـويق شـدند.
همـه اينهـا باعـث شـد كـه از 1990 ميـالدي شـاهد موفقيت در نگهـداري نـوزادان با سـن زايماني 
23 هفتـه و وزن 500 گـرم باشـيم و هـم اكنـون شـانس باقيمانـدن %33 بـراي نـوزادان 23 هفتـه 

وسـوروايوال %65 بـراي نـوزادان 24 هفتـه را شـاهديم .
اوليـن كتـاب جامـع علمي )Text book( براي نـوزادان پره مچور در 1922 در آمريكا چاپ شـد و در 

1952 دكتـر ويريجينيا آپگار، سيسـتم نمره بنـدي آپگار را براي ارزيابي نوزادان شـرح داد.
و در 1965 اوليـن NICU در آمريـكا سـاخته شـد و در 1975 هيات بورد كـودكان آمريكا ، بورد فوق 

تخصصي نوزادان را ايجاد و به رسـميت شـناخت.
در 1950 ونتيـال تورهـاي مكانيكـي و در 1980 درمـان بـا سـورفاكتانت تحـول عظيمـي در درمان 
نـوزادان نـارس ايجـاد كرد بطوريكـه در 2006 نوزادان با سـن 22 هفته و وزن 450 گرم هم شـانس 
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زنـده مانـدن پيـدا كردنـد و هـم اكنون سـوروايوال نـوزادان با سـن 27 هفته و وزن يـك كيلوگرم به 
90 % رسـيده است.

تاریخچه هماتولوژی و خون شناسی:
هوارد پيرسـون معتقد اسـت، مفهوم باسـتانی از خون توسـط بقراط حدود 2000 سـال پيش مطرح 

است.  شده 
در آن زمـان اعتقـاد بـر ايـن بـود كه بدن از چهـار خلط؛  خـون blood ، بلغم  phlegm ، صفرا سـياه 

black bile و زرد صفرا  yellow bile  سـاخته شـده اسـت.

heat )Hot-blooded!) و ايـن چهـار جـزء دارای چهـار كيفيـت گـرم و سـرد  و مرطـوب و خشـك
Cold, moist, and dry{ بودنـد. مفهـوم Galenic از خـون در دوره قـرون وسـطی تفكرغالـب بـود.

نظریه طبایع چهارگانه:
مكتـب طـب اخالطـی )Humorisme( كـه واضع آن را بقـراط طبيب معروف يونانـی می دانند، مدت 
16 قـرن در سراسـر كشـورهای جهـان حاكـم بـر اصـول علم طب بـوده و كليه پزشـكان دنيـا كم و 
بيـش از آن پيـروی می كرده انـد. طـب اخالطـی مسـلماً پيـش از بقـراط نيـز وجـود داشـته و بقراط 

اصـول آن را از پيشـينيان اقتباس كرده اسـت. 
 در ايـن طـب،  طبـع )nature( يـا مـزاج  )temperament(كيفيتی اسـت كه از مخلوط شـدن عناصر 

چهارگانـه در بدن پيدا می شـود. 
براسـاس طبيعيـات قديـم، جهـان نظـام طبيعـت بـر پايـه 4 عنصـر اصلـی آفريـده شـده اسـت كه 

عبارتنـد از: آتـش، هـوا، آب و خـاک. 
بقـراط و ديگـران بـه ايـن چهار عنصر و چهـار خاصيت اين عناصر (گرمی، سـردی، تری و خشـكی( 

بودند.  معتقد 
همچنيـن قايـل بودنـد كه در بدن انسـان و حيوان چهار مايـع اصلی وجود دارد كـه عبارتند از: خون 

يا دم (گرم و تر(، بلغم (سـرد و تر(، صفرا (گرم و خشـك( و سـودا (سـرد و خشـك(.
از نظـر ايـن قدمـا بيمـاری ناشـی از عـدم تعادل مـزاج بوده و اسـاس عمليـات درمانی تنظيـم مزاج 
می باشـد لـذا ريختـن خون يا فصد يـا blood-letting )كه خوشـبختانه بندرت در كـودكان و نوزادان 
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انجـام مـی شـد( بـه عنوان راهـی برای از بيـن بردن عدم تعـادل مـزاج و تنظيم بدن بـكار می رفت.
قـرن هـا بعـد و بـا اختراع ميكروسـكوپ، ابتـدا گلبولهای قرمز و عروق خونی و سـپس  توسـط دكتر 
ويليـام هيـون، كه بـه عنوان يكـی از "پدران هماتولوژی"، شـناخته شـده ، كروی نبـودن گلبولهای 
قرمـز بيـان شـد و بـرای اوليـن بار لكوسـيت ها شناسـايی شـدند. و در آخريـن مرحله هم در سـال 

1882 پالكـت هـا بـه عنوان يكی از عناصر تشـكيل دهنده خون،شناسـايی شـدند. 
سـپس با پيشـرفت تكنولوژی و ميكروسكوپ های دقيق، بسـياری از بيماری های خونی و سرطانهای 

خون امكان شناسـايی پيدا كردند. 

بدخيمی ها: 
بيـش از 200 نـوع متفـاوت از سـرطان در جهـان وجـود دارد كـه هـر كـدام به شـيوه های مختلفی 
ايجـاد می شـود، طبق آمار سـازمان بهداشـت جهانی، سـرطان عامـل 13 درصد از مـرگ و ميرها در 

دنيا اسـت.
در ايران ساالنه بيش از 100 هزار نفر به جمع مبتاليان به سرطان اضافه می شوند.

هر سال حدود 350 هزار نفر در ايران می ميرند كه علت مرگ 30هزار نفرشان سرطان است. 
بـا توجـه بـه تحقيقات صـورت گرفته و آمار وزارت بهداشـت می توان گفت كه سـاالنه حـدود 2500 
كـودک مبتـال بـه سـرطان بـه ليسـت اين بيمـاران اضافه می شـود كـه اگر بخواهيـم به ميـزان بروز 
ايـن بيمـاری اشـاره كنيـم از هـر صد هـزار نفر 14 نفـر به ايـن بيماری مبتال می شـوند كـه معموالً 
اين افراد زير 15 سـال هسـتند كه اين آمار نسـبت به آمار جهانی تطبيق دارد. شـايع ترين سـرطان 
كـودكان، سـرطان خون اسـت و سـرطان مغز و غدد لنفـاوی در رده های دوم و سـوم قـرار می گيرد.

برخـالف سـرطان بزرگسـاالن كـه عوامـل محيطـی در بـروز آن نقـش زيـادی دارنـد سـرطان های 
كـودكان بيشـتر بـه دليـل اختـالالت ژنتيكـی به وجـود می آيـد و ژن ها بعد از تشـكيل نطفـه دچار 

تغييراتـی می شـوند كـه اسـتعداد سـلول ها را بـرای سـرطان افزايـش می دهنـد.
بـا پيشـرفت تكنولـوژی و علـم در حـال حاضـر 80 تـا 85 درصـد از سـرطان كـودكان درمان پذيـر 
هسـتند كـه بـا تشـخيص زودرس ايـن شـانس وجـود دارد كه درمـان آنها بـه 90 درصد نيز برسـد. 
تحقيقات انجام شده نشان می دهد كه شير مادر از مزايای بسيار زيادی برخوردار است اما در خصوص 
سرطان شواهد ثابت شده وجود ندارد اما از آنجا كه شير مادر به عنوان يك تغذيه كامل برای كودک 

محسوب می شود می توان يكی از مزايای آن را پيشگيری از بروز سرطان دانست.
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بدخيمی ها در نوزادان:
بـروز تومورهـا و بدخيمی ها در دوران نوزادی چندان شـايع نيسـت.  و اغلب تومورهـای دوره نوزادی 

خوش خيم هسـتند و چنانچه توموری بدخيم باشـد، روند درمانی آن بسـيار سـخت خواهد بود. 
غالبـا گفتـه مـی شـود كـه تومورهـای بدخيـم دوره نـوزادی دارای منشـاء ژنتيكی هسـتند. گردش 

خـون جنينـی مـی توانـد منجر بـه تغييـر الگوهـای متاسـتاتيك در بدخيمی ها شـود. 
معمـوال بـا اسـتفاده از جراحـی، راديوتراپی و شـيمی درمانـی می توان بـه درمان سـرطان پرداخت. 
اين در حاليسـت كه از به كار گرفتن راديوتراپی در نوزادن اجتناب شـده و شـيمی درمانی نيز باعث 
افزايـش آمـار مـرگ و ميـر در اين گروه سـنی می شـود. عـالوه بر ايـن، تومورهای نوزادی بيشـتر از 

جنـس تومورهای اوليه هسـتند كه در برابرشـيمی درمانی از حساسـيت كمتـری برخوردارند. 
البتـه بـا توجـه بـه افزايـش روزافزون سـونوگرافی هايـی كه قبـل از تولد انجـام می شـوند، می توان 
شـمار بيشـتری از تومورهـای نـوزادی را قبـل از تولد تشـخيص داد و برخی اصالحـات درمانی را در 

دوره جنينی لحـاظ نمود. 
انجـام اينگونـه اقدامـات در مـورد تومورهـای بـزرگ ناحيه شـكم، دهان و يا سـرويكس بسـيار حائز 

اهميت اسـت. 

اپيدميولوژی سرطان های نوزادی:
وقـوع سـرطان در دوره نـوزادی امـری نادر اسـت. سـرطان هـای نـوزادان 1 % از كل سـرطان هايی را 

شـامل مـی شـوند كه در كـودكان زير 15 سـال تشـخيص داده شـده اند.
 طبـق گزارشـات به دسـت آمده از سـومين بررسـی ملـی سـرطان (71-1961(، از هـر يك ميليون 
نـوزاد متولـد شـده، 5 / 36 نفـر مبتال به سـرطان بـوده اند كـه از اين ميـان %50 همـان روز اول تولد 

تشخيص داده شـده اند. 
اطالعـات حاصلـه از برنامـه هـای نهايـی نظارتـی و اپيدميولوژيكی طی سـال هـای 1973 تا 1992 

آمـار وقـوع سـرطان هـای نـوزادان را 8/26 نفـر از هـر يـك ميليون تولـد گزارش نمـوده اند.
 )germ cell tumor( شـايع تريـن بدخيمـی و تومـور نـوزادان تراتوما مـی باشـد و ژرم سـل تومورهـا

دوميـن سـرطان شـايع نـوزادی و لوكميـا سـومين سـرطان شـايع دوره نوزادی می باشـد. 
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اهميت بيماری های غيرواگير:
لـزوم توجـه بـه بيماری های غير واگيـر مرگبار از جمله بيمـاری های قلبی، ريوی، سـرطان و ديابت 

يكی از ضروريات تمام جوامع از ديد سـازمان جهانی بهداشـت اسـت. 
گـزارش سـازمان جهانـی بهداشـت نشـان می دهد بـا وجود كاهـش تعداد مـرگ و مير كـودكان زير 
5 سـال در سراسـر جهـان، روزانـه حـدود 7000 هـزار نـوزاد در 28 روز اول تولـد، جـان خـود را از 
دسـت می دهنـد. توجـه به سـالمت مـادر در دوران بارداری و سـالمت نـوزاد از اهميت بسـيار بااليی 

برخوردار اسـت.
بـه گـزارش سـازمان جهانـی بهداشـت  )WHO( در نيمه دوم سـال 2017 ميالدی؛ هنـوز از هر 10 
نفـر، 3 نفـر در منـزل بـه آب آشـاميدنی ايمن و سـالم دسترسـی ندارند كـه معـادل 1.2 ميليارد نفر 

است. 
همچنين گزارشـی كه توسـط يونيسـف و سـازمان جهانی بهداشـت ارائه شد نشـان می دهد 6 تن از 

هـر 10 نفـر يا حدود 5/4 ميليارد نفر فاقد سيسـتم بهداشـتی فاضالب هسـتند. 
بـر اسـاس يـك گـزارش، فقط حـدود 40 درصد نـوزادان زيـر 6 ماه به طـور و انحصاری با شـير مادر 
تغذيـه می شـوند و فقـط در 23 كشـور نـرخ تغذيه انحصاری نوزاد زير شـش ماه با شـير مـادر، باالی 

60 درصد اسـت.
و اگـر چـه افزايـش چاقی و اضافـه وزن كودكان و نوجوانان، يكی از موضوعات مورد بررسـی سـازمان 
جهانـی بهداشـت بوده اسـت؛ اما در سـال 2016 ميالدی حـدود 11 درصد از جمعيـت جهان، يعنی 

حـدود 815 ميليـون نفر، از گرسـنگی رنج می برند!

بررسی سرطان در ۱۹۵ کشور جهان:
ـــد  ـــان می ده ـــان نش ـــور جه ـــرطان در 195 كش ـــوع س ـــاره 32 ن ـــه درب ـــيع ترين مطالع ـــج وس نتاي
ـــا دو  ـــا 2015 تقريب ـــال 1990 ت ـــران از س ـــرطان در اي ـــی از س ـــرگ ناش ـــوارد م ـــداد م ـــه تع اگرچ

ـــت.  ـــده  اس ـــر ش براب
 Institute of Health Metrics and( ارزشيابی سالمت  و  سنجش  انستيتوی  در  جهانی  مطالعه  اين 
Evaluation( وابسته به دانشگاه واشنگتن انجام و نتايج آن در مجله JAMA Oncology  منتشر شده است.
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سرطان دومين عامل مرگ در جهان:
در سـال 2015، 17 ميليـون و 500 هـزار مـورد جديـد سـرطان و 8 ميليـون و 700 مرگ ناشـی از 

سـرطان در كل جهـان روی داده اسـت. 
 Institute of Health Metric and( مطالعه انجام شـده در انسـتيتوی سـنجش و ارزشـيابی سـالمت
Evaluation( دانشـگاه واشـنگتن نشـان می دهـد سـرطان در هـر دو جنـس مـرد و زن، منجـر به از 

دسـت رفتـن 208/3 ميليـون سـال به علـت ناتوانی )DALYs( شـده اسـت.

رشد سرطان در کودکان:
بـه گـزارش سـازمان جهانی بهداشـت، آمار جهانی سـرطان كودكان در 20 سـال گذشـته رشـد 13 

درصدی داشـته است.
 آمارهـای منتشـر شـده از سـوی آژانـس بين المللـی تحقيقـات سـرطان، حاكـی از افزايش سـرطان 
كـودكان در چنـد دهـه  اخيـر اسـت. بيـن سـال های 1380/ 2001 تـا 1389/ 2010، در هـر يـك 
ميليـون كـودک،  140 كودک زير 14 سـال مبتال به يكی از انواع سـرطان تشـخيص داده شـدند كه 

نشـان دهنده رشـد 13 درصـدی سـرطان كودكان اسـت. 
سـرطان خون يك  سـوم كل سـرطان های زير 15 سـال را شـامل می شـود كه البته آمار درمان اين 
سـرطان در دو نوع لوسـمی حاد لنفوئيدی و لوسـمی حاد ميلوئيدی بويژه در كشـورهای پيشـرفته تر 

رو به افزايش اسـت. 
لنفـوم نيـز براسـاس آمارهای آژانس بين المللی تحقيقات سـرطان به عنوان شـايع ترين نوع سـرطان 

در رده سـنی نوجوانان شناخته شد.
ايـن آمارهـا براسـاس داده هايـی كـه در پايگاه های ملـی ثبت سـرطان در كشـورهای مختلف جهان 

به اشـتراک گذاشـته می شـوند، محاسبه شـده اند. 
داده  هـای جمـع آوری شـده 100 درصـد كـودكان كشـورهای اروپايی و آمريكای شـمالی را پوشـش 
می دهد؛ در حالی كه سـهم كودكان سـاكن آفريقا و آسـيا در آمارهای محاسـبه شـده فقط 5 درصد 
اسـت، زيرا آمار دقيق شـيوع سـرطان در برخی كشـورهای آفريقايی و آسـيايی در دسـترس نيسـت. 



7 پیشگفتـــار
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جنیــن و نــوزاد  

دکتر رضا سعيدی۱، دکتر غالمعلی معموری2، دکتر اشرف محمدزاده2، دکتر احمد شاه فرهت2

1. فوق تخصص نوزادان، دانشيار دانشگاه علوم پزشكی مشهد
2. فوق تخصص نوزادان، استاد دانشگاه علوم پزشكی مشهد
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خونســازي در دوره جنینــی 

اگـر چـه بافت هايـی ماننـد كبد، طحـال، مغز اسـتخوان و تيمـوس حاوی سـلول های بالقـوه ای بوده 
 )yolk sac) كـه در تـداوم خونسـازی موثرنـد امـا خونسـازي در جنيـن از هفتـه دوم در كيسـه زرده

مي شود. شـروع 

 خونســازی خارج رویانی:
از آنجـا كـه كيسـه زرده بافتی خارج از رويان اسـت به اين نوع خونسـازی، خونسـازی خـارج رويانی 

هم گفته می شـود. 
كيسـه زرده بـه عنـوان اوليـن ارگان خونسـاز، فقـط گلبول هـای قرمـز خيلـي بـزرگ و هسـته دار و 
ماكروفـاژ مي سـازد و لنفوسـيت ها، ميلوئيد هـا و پالكت هـا در كيسـه زرده اوليـه توليـد نمی شـوند. 
همچنيـن گلبول هـای قرمـز كيسـه زرده دارای هموگلوبيـن پورتلنـد، گاور1 و گاور 2 هسـتند كـه 
تركيبـی از زنجيره های زتا، اپسـيلون و آلفا هسـتند. زنجيره های زتا و اپسـيلون تنهـا در دوران رويان 

سـاخته می شـود و تنهـا مختص خونسـازی بدوی اسـت. 
علـت توليـد انحصـاری رده هـای اريتروئيـد، شـايد بـه خاطـر اهميـت گلبول هـای قرمـز در حمـل 

اكسـيژن و نيـاز مبـرم بافت هـای در حـال تكثيـر رويانـی بـه ايـن گاز باشـند. 
در نهايـت در روز 30 رويانـی (هفتـه چهـارم( تمـام هماتوپويئتيك اسـتم سـل های بدوی در كيسـه 
زرده يـا تبديـل بـه پيش سـاز های اريتروئيـدی می شـوند و يا به بافت هـای ديگر مهاجـرت می كنند. 

خونســازی قطعی:
در خونسـازی قطعـی، عـالوه بـر توليـد گلبـول های قرمـز، گلبول های سـفيد و پالكت هم سـاخته 
می شـود. گلبـول هـای قرمـز توليـدی در ايـن مرحلـه، فاقـد هسـته اسـت و دارای هموگلوبين های 

گاور 2 و پورتلنـد - 1 انـد. 

الف. خونسازی اکسترامدوالری:
خونسـازی کبدی: در هفته ششـم جنيني، كبد محل اصلي خونسـازي مي شـود كه بيشـتر اريتروئيد 
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و مقـدار كمـي هـم پالكـت و سـاير سـلول هاي خونـي را مي سـازد. ايـن RBC هـای كبـدی بـدون 
هسـته و كوچكتـر بـوده و هموگلوبيـن غالـب، در آنهـا HbF اسـت.  هموگلوبيـن F حاصـل تركيب 

زنجيره هـای آلفـا و گاما اسـت.
معمـوال تـا اندكـی بعـد از تولـد همچنان خونسـازی كبـدی انجام می شـود ولـی در افراد بزرگسـال 

كبـد، تنهـا در شـرايط ماننـد تاالسـمی دوباره خونسـازی را از سـر خواهـد گرفت. 
خونسـازی در طحـال: در ضمن خونسـازی كبدی، طحـال هم می تواند خونسـازی انجـام دهد و گويا 
سـلول های هماتوپوئيتيـك كبـد به طحال مهاجرت كرده و قسـمتی از خونسـازی جنيـن را برعهده 

می گيرند. 
از آنجـا كـه كبد، بافتی خارج از مغز اسـتخوان اسـت و در افراد سـالم بزرگسـال، تنها مغز اسـتخوان 
اسـت كـه وظيفـه خون سـازی را برعهـده دارد از ايـن رو به خونسـازی كبدی، خونسـازی خارج مغز 

اسـتخوان يا اكسـترامدوالری می گويند. 

ب. خونسازی مدوالری:
در مـاه چهـارم، مغز اسـتخوان شـروع بـه تكامل كرده و كم كم خونسـازی كبدی كمرنـگ و فعاليت 
مغـز اسـتخوان چشـمگيرتر می شـود. مغز اسـتخوان هماننـد كبد انواعـی از سـلول های خونی توليد 
می كنـد و عـالوه بـر توليـد هموگلوبيـن F، هموگلوبيـن بالغين كه از تركيـب زنجيره های آلفـا و بتا، 

يـا آلفا و دلتا تشـكيل شـده اسـت، را توليـد می كند. 
ـــدوالری در  ـــازی م ـــد و اوج خونس ـــدوالر گوين ـــازی م ـــتخوان، خونس ـــز اس ـــازی در مغ ـــه خونس ب
ابتـــدای تولـــد نـــوزاد ديـــده می شـــود. در ابتـــدا مغـــز اســـتخوان تمـــام اســـتخوان های بلنـــد 
و كوتـــاه، خونســـازی را انجـــام می دهنـــد و كل فضـــای مغـــز اســـتخوان، توســـط ســـلول های 

ـــت. ـــده اس ـــغال ش ـــال اش ـــاز فع خونس
چنيـن خونسـازی فعالـی می توانـد بـه خاطـر رشـد نـوزاد و نيـاز شـديد آن به خون باشـد. با رشـد 
نـوزاد و ورود بـه دوران كودكـی، از فضـای قرمـز مغـز اسـتخوان كـم شـده و فضـای زرد رنگ چربی 

جـای آن را می گيـرد. 

خالصــه مراحل تكاملي خونسـازی در جنيــن: 
1. سـلول هاي بنيـادي كه منشـاء سـلول هاي اوليـه گلبـول قرمـز هسـتند )erytroblasts( در جزاير 

كيسـه زرده )yolksac( در هفتـه 2 تـا 8 زندگـي جنينـي شـكل مي گيرد. 
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2. به تدريج كبد و طحال به جاي كيسه زرده محل تكامل سلول هاي خوني مي شوند.
در ماه دوم لقاح، كبد بزرگترين محل خونسـازي اسـت و سـلول هاي تك هسـته اي و چند هسـته اي 
و لكوسـيت ها بـه صـورت اوليـه ظاهـر مي شـوند. كبـد و طحال تـا حدود مـاه پنجم زندگـي جنيني 

محل اصلي خونسـازي مي باشـند.
3. بعـد از مـاه چهـارم زندگي جنيني، مغز اسـتخوان شـروع به سـاخت سـلول هاي خونـي مي كند و 

از مـاه پنجم جنيني مغز اسـتخوان محل اصلي خونسـازي اسـت.
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سیستــم ايمني نـوزاد

سيستم ايمنی نوزادان به 2 سيستم دفاعي اصلي و يك قسمت فرعي تقسيم مي شود.

:)non specific or innate or natural( ۱. ایمني غير اختصاصي یا ذاتي یا طبيعي
اين قسمت از سيستم دفاعي عملكردي غيراختصاصي دارد. يعني بدون نياز به برخورد و آشنائي قبلي 
با آنتي ژن ها با ميكروارگانيسم ها در مقابل آنها فعال است، مثل سدهاي فيزيكي بدن (پوست سالم، 

غشاهاي مخاطي، ...( و سدهاي شيميائي (نظير اسيد معده و آنزيمهاي هضم كننده( 

:)specific or acquired( 2. ایمني اختصــاصي یا اکتســابي
كه خود به دو بخش تقسيم مي شود:
 )T.C( الف.  ايمني با واسطه سلولي

 )B.C( ب.  ايمني هومورال

3. منوسيــت ها و ماکــروفاژها:
اين هـا در حقيقـت، دفـاع مسـتقلي را تشـكيل نمي دهنـد، بلكـه جزئـي از دو سيسـتم دفاعي قبلي 

مي باشـند و بـراي هـر دو آنهـا الزم و ضروري انـد.
منوسـيت ها و ماكروفاژهـا بسـياري از آنتـي ژن و پاتوژنهـا را در بافت هـاي نرمـال بلعيـده و آنهـا را 

پاكسـازي مي كننـد، لـذا جزئـي از سيسـتم ايمنـي غيراختصاصـي محسـوب مي شـوند.
از سـوي ديگـر نقـش مهمـي در processing و پرزانتاسـيون و ارائـه Ag هـا بـه سـلولهاي T بـازي 

مي كننـد، لـذا جزئـي از ايمنـي اختصاصـي محسـوب مي گردنـد.

 ایمني اکتسابي:
لنفوسـيتها 20 % لكوسـيتهاي خون را تشكيل مي دهند. خود لنفوسـيت ها دو گروه  T , B داشته كه 
B.Cell هـا در مغـز اسـتخوان تمايـز يافتـه و به پالسـما سـل هاي مولـد انتي بادي تبديل مي شـوند. 

امـا T.Cell در تيمـوس تمايز يافته و عملكرد آنها عبارتسـت از: 
1. كمك به B.Cell ها جهت توليد آنتي بادي  



بیماری های خونی و بدخیمی ها در نوزادان14

2. كشتن سلول هاي آلوده به ويروس 
3.  تنظيم سطح  پاسخ ايمني 

4.  تحريك فعاليت سيتوتوكسيك ساير سلول هاي ايمني (مثل ماكروفاژها( 
هـر لنفوسـيت يـك گيرنده سـطحي دارد كه Ag را تشـخيص مي دهـد و هر نوع از اين رسـپتورهاي 

سـطحي ، اختصاصـاً نوع خاصي از Ag را تشـخيص مي دهنـد (ايمني اختصاصي(

:B. cells لنفوسيت هاي
  surface يا sIg س ، 15 - 5 % لنفوسيت هاي در گردش خون را تشكيل مي دهند و با B لنفوسيت هاي

Ig خود مشخص مي شوند ،تكامل و مچوريشن B.Cell  داراي دو مرحله و بقرار زير میباشد:

Stage 1 :   كه در BM و كبد جنين انجام شده و غير وابسته به Ag است.

ـــه  ـــه B.Cell ب ـــن مرحل ـــي اي ـــت و ط ـــه Ag اس ـــته ب ـــدي وابس ـــز لنفوئي ـــه تماي Stage 2 :  ك
پالسماســـل تبديـــل مي شـــود.

ـــتر   ـــا بيش ـــاوي ي ـــن مس ـــون جني ـــردش خ ـــي در گ ـــه 15 حاملگ ـــا ، در هفت ـــداد  B.Cell ه تع
ـــته  ـــود داش ـــادي وج ـــد آنتي ب ـــكان تولي ـــي ام ـــل دوره جنين ـــا از اواي ـــد.و تقريب ـــن مي باش ازبالغي
ـــد IgG  و  ـــه تولي ـــادر ب ـــر ق ـــي ديرت ـــد IgM  و كم ـــه تولي ـــادر ب ـــي، ق ـــن در 8 هفتگ ـــك جني و ي
ـــيار  ـــادي بس ـــد آنتي ب ـــن تولي ـــر در جني ـــل زي ـــا بدالي ـــد IgA را دارد، ام ـــوان تولي ـــي ت در 30هفتگ

ـــت:    ـــدک اس ان
1. محيط رحم استريل است.     

2. جنين نسبت به بعضي Ag ها نمي تواند پاسخ دهد.
T.Cell .3 هـاي جنيـن (و حتـي اوايـل نوزادي( بخاطر كم تجربه بودن بيشـتر تمايـل به مهار كردن 

B.Cellهـا دارنـد (بجاي تحريك BC و تبديل آن به پالسماسـل(.

 بـه داليـل گفتـه شـده Ig هـاي جنين و حتـي نـوزاد از بالغين كمتر بـوده و بتدريج بـه حد بالغين 
مي رسـد. مثـاًل 1gM در 2-1 سـالگي، IgG در 4-6 سـالگي، IgA در سـن بلـوغ بـه حـد بالغيـن 
مي رسـد. (البتـه توجـه شـود كه IgG ها 4 زير گـروه دارد كـه IgG4,1 زودتر از همـه و IgG3 در 10 

سـالگي IgG2  در 12 سـالگي بـه حـد بالغين مي رسـد.(
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  :)Passive Immunity( ایمنی غيرفعال یا
ايمنـــی غيرفعـــال يعنـــي دريافـــت انتي بـــادي اختصاصـــي يـــا لنفوســـيت حســـاس شـــده از 
ـــا  ـــه ميكروب ه ـــي علي ـــی كاف ـــر محافظت ـــز اث ـــوده و ني ـــت ب ـــي موق ـــن ايمن ـــر. اي ـــخص ديگ ش
ـــا  ـــراي آنه ـــيو ب ـــي پاس ـــوزاد، ايمن ـــي ن ـــودن سيســـتم ايمن ـــارس ب ـــل ن ـــا بدلي ـــد، ام ـــاد نمي كن ايج

ـــت. ـــي اس ـــم و حيات ـــيار مه بس
از سـوي ديگـر هـر چنـد  B.Cell هـا از اواخـر سـه ماهه سـوم در جنيـن موجودند، ولـي آنتي بادي 

توليـد نمي كننـد. زيـرا رحم محيطي اسـتريل بـوده و Ag بـراي تحريـك B.Cell ها وجـود ندارد. 
انتقـال فعـال IgG مـادر به جنيـن، به طور مؤثر از 20-22 هفته حاملگي شـروع و قسـمت عمده آن 
درسـه  ماهـه سـوم حاملگـي انجام مي شـود. IgG بخاطـر وجود رسـپتورهاي اختصاصـي روي جفت 
بـراي شـاخه سـنگين آن )F.C Region( تنهـا آنتي بادي مادري اسـت كه به جنين منتقل مي شـود، 
و چـون ايـن انتقـال بطريـق فعال اسـت، لـذا در نـوزادان تـرم در هنگام تولـد IgG بند ناف مسـاوي 
 IgG,  و post term ل وSGA ،مـادر و حتـي 10 - 5 % بيـش از مـادر مي باشـد. امـا در نوزادان پـره تـرم

سـرمي كاهش دارد.

آنتی بادی هاي شير:    
هر چند همه آنتی بادی ها در كلسـتروم موجودند، ولي IgA ترشـحي، بيشـترين مقدار ايمونوگلوبين 
شـير مـادر را تشـكيل می دهـد. ايـن آنتي بادي ها اكثراً توسـط پالسـما سـل هاي موجود در پسـتان 

توليـد میشـوند، امـا مقدار اندكـي از آنها نيز از سـرم مادر ترشـح مي گردد.
مقـدار IgG شـير مـادر در شـش مـاه اول ثابـت مانده، ولي مقـدار IgM,A شـير، در پنـج روز اول در 
(كلسـتروم( بـاال و پـس از آن كاهـش مي يابـد. وجـود ايـن آنتي بادي هـا، باعـث محافظـت نـوزاد در 
مقابـل باكتري هـاي روده اي و ويروس هـاي (پوليـو، كوكسـاكي، اكو( گشـته و براي شـيرخوار بسـيار 
مفيـد میباشـند و حتـي مقـدار آنهـا در كلسـتروم بيش از سـطح آنها در سـرم مادر مي باشـد. البته 
بايـد توجـه داشـت كـه هـر مـادري آنتي بادي هاي ضـد باكتري هـاي روده اي خـودش را بـه نوزادش 

مي كند. منتقـل 
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)CBC diff( تفسیـر شمارش کامل سلول های خـونی

گلبــول های سفيـــد: 
در  دو  هر  هزار،  از5  لكوپني كمتر  نيز  و  هزار  از20  بيشتر  لكوسيتوز  يا  گلبول های سفيد  افزايش 

عفونت های نوزادی يا Sepsis رخ مي دهند ولي نه اختصاصي و نه حساس )Sensitive( مي باشند.
 متوسط WBC در يك نوزاد هنگام تولد 18 هزار  (9-30 هزار( به عبارت ديگر در 7 روزگي 2/ 12 

هزار ( 5-21 هزار ( و در 14 روزگي 4/ 11 هزار  (5-20 هزار( مي باشد. 
ــاًل  ــرا مث ــد، زي ــوزادی می كن ــرای تشــخيص عفونت هــای ن شــمارش لكوســيت ها كمــك كمــی ب
ــوزادان  ــت در ن ــا عفون ــوده و رابطــه دقيقــی ب ــر ب ــه شــدت متغي ــوزادان ب تعــداد نوتروفيل هــای ن
ــای  ــاًل در نمونه ه ــت. مث ــر اس ــل موث ــداد نوتروفي ــز در تع ــری ني ــل نمونه گي ــی مح ــدارد و حت ن
شــريان نافــی و يــا ســاير نمونه هــای شــريانی تعــداد نوتروفيــل حــدود 75 %  نمونه هــای وريــدی 
 base) يــا مويرگــی می باشــد. يــا مثــاًل پــس از فوتوتراپــی ، تعــداد لكوســيت ها بــه 15 % حــد پايــه

ــد. ــش می ياب line( افزاي

توتال نوتروفيل: 
ــد و  ــت كمــك نماي ــه تشــخيص عفون ــد ب ــا ميتوان ــه شــمارش نوتروفيل ه ــد ك ــان معتقدن محقق
نوتروپنــي (كمتــر از 1500( بخصــوص در ســاعات اول تولــد و همــراه بــا ديســترس تنفســي، نگــران 

ــا عفونت هــاي زودرس GBS دارد. ــوي ب ــاط ق ــوده و ارتب كننــده ب
البته استفاده از شمارش نوتروفيل ها براي تشخيص عفونت دو اشكال عمده دارد.

ـــه  ـــته ب ـــوزادان VLBW  بس ـــوص ن ـــوزادان و بخص ـــا در ن ـــال نوتروفيل ه ـــدوده نرم ـــه مح اول آنك
ـــد  ـــگام تول ـــل هن ـــال نوتروفي ـــوزادان VLBW، توت ـــاًل در ن ـــت. مث ـــر اس ـــيار متغي ـــد بس ـــان تول زم
(500 – 6000(  و در 18 ســـاعت بعـــد (2200 – 14000( و در 60 ســـاعت بعـــد (1100 – 8800( 

و در 120 ســـاعت بعـــد (1100 – 5600( مي باشـــد.
مشــكل دوم اينكــه عوامــل غيــر عفونــي متعــددي روي شــمارش نوتروفيل هــا اثــر مي گذارنــد. ايــن 

عوامــل بقــرار زيــر مي باشــند:
عوامـل ايجـاد كننـده نوتروپنـي در نوزادان شـامل: عفونت، آسفيكسـي، پـري ونتريكوالرهمـوراژي، 
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بيماري هـاي هموليتيـك و هيپرتنشـن مـادر می باشـند.
عوامـل ايجـاد نوتروفيلـي عبارتنـد از: عفونـت، آسفيكسـي، پري ونتريكوالرهمـوراژي، بيماري هـاي 
هموليتيـك، تـب مـادر بيش از شـش سـاعت، مصـرف اكسي توسـين، زايمـان پراسـترس، مكونيوم 
آسپيريشـن، پنوموتوراكـس، تشـنج، گريـه بيـش از  4 دقيقـه،  قنـد خـون كمتـر از 30  در  نـوزاد 

بي عالمـت، جراحـي، ارتفـاع زيـاد.
همچنين بايد توجه داشت كه عواملی نظير:

 ،TTN ــا ــوزادی ي ــذرای ن ــه گ ــی پن ــه، تاك ــش از 3 دقيق ــه بي ــكس (Sex(، گري ــژاد (Race(، س ن
ســندرم زجــر تنفســی يــا RDS بــدون عارضــه، زردي فيزيولوژيــك يــا unexplained، فوتوتراپــي، 
مايــع آمنيوتيــك بــه رنــگ مكونيــوم يــا Mecunium Stain ( بــدون ديســترس (، نحــوه زايمــان، 
 )Diurnal Variation( تغييــرات روزانــه ،)ديابــت مــادر، پــره مچــور آمينوركســي (مــادر بــدون تــب

ــد.  ــري نمي گذارن ــوزاد اث ــداد PMN ن روي تع
لـذا در مجمـوع ميتـوان نتيجـه گرفـت كـه )ATN )Absolute Total Neutro، بـراي رد يـا اثبـات 

عفونـت نـوزادان مفيـد نمي باشـد. 

باند  ســل )یا نوتروفيـل غير سگمــانته(:  
 نوتروفيل هـاي نـارس در روزهـاي اول تولـد در همـه نوزادان (نه فقط نارس ها( باالسـت و در پاسـخ 
بـه عفونـت مقاديـر بيشـتري از باند سـل ها از BM به داخل سيركوليشـن مي ريزند كـه البته اين نيز 

يـك پاسـخ غير حسـاس بـوده و گاهي با تأخير انجام شـده و يـا اصاًل انجام  نمي شـود. 

 :)I/T Ratio( نسبت نوتروفيـل هاي نارس به نوتروفيــل توتال
در تسـت شـمارش سـلولی خون، شـايد نسـبت باند سـل به توتال نوتروفيل يا  )I / T Ratio( بهترين 
وسـيله  براي تشـخيص زودرس عفونت در نوزادان باشـد. اين نسـبت حداكثر نرمالش درنوزادان غير 
 I / T Ratio عفونـي 0/16 در روز اول و 0/12 در 60  سـاعت  اول اسـت. امـا در نـوزادان نارس مقـدار

باالتـر بـوده و در سـن زايمانی باالی 32 هفته،  I / T Ratio = 0.2  اسـت. 
 از اشكاالت اين تست، آن است كه عالوه بر عفونت، در 3 مورد ديگر نيز افزايش  مي يابد: 

1. انداكشن طوالني با اكسي توسين.   
2. گريه طوالني. 

3. زايمان پر استرس.
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ائوزینوفيـــل: 
مطالعـات كمـی روی تعداد نرمال ائوزينوفيل در نوزادان انجام شـده اسـت. در مطالعـه مدوف و باربر، 
تعـداد نرمـال ائوزينوفيـل در 12 سـاعت اول تولد µlز /850ـ  20 گزارش شـده اسـت و ائوزينوفيلی در 

24 سـاعت اول تولـد بر مبنای تعـداد مطلق ائوزينوفيل باالی 850 اسـت.
Xanthou نيز گزارش كرده كه در 5 روزگی، تعداد ائوزينوفيل افزايش يافته وبه  µlز/2500 - 100 می رسد.

بـر اسـاس مطالعـات Medoff and Xanthou ، ائوزينوفيـل  مطلـق كمتـر از 20 در روز اول و كمتر از 
µlس/100 در روز 5، ائوزينوپنـی در نـوزادان می باشـد.

Gibson و همكارانـش بـر اسـاس تعريـف ائوزينوفيلـی در بالغيـن (<µl/س700( مشـاهده كردنـد كـه 

حـدود 75 % نـوزادان نـارس، ائوزينوفيلـی را تجربـه می كننـد.
ايـن ائوزينوفيلـی نارسـی Eosinophilia of prematurity، معمـوالً در هفته هـای 3 ـ 2 و در فـاز 

آنابوليـك رخ می دهـد.
در گـزارش ديگـری ديده شـد كه حداقـل يك دوره ائوزينوفيلـی (بـاالی µl /س1000( در 35 % نوزادان 

بسـتری در NICU رخ می دهد.

مونوسيــت:
مونوسـيت ها بخشـی از سيسـتم رتيكولواندوتليـال  انـد كـه شـامل پـره كورسـور گرانولوسـيت ها، 

مونوسـيت های در گـردش و ماكروفاژهـای بافتـی مـی شـوند.
مونوسـيت ها ماننـد سـاير گرانولوسـيت ها، كمتـر از يـك روز در گـردش خـون مانـده و سـپس بـه 

بافت هـا مهاجـرت كـرده و فاگوسـيت های منونوكلئـر را در ريـه، روده، كليـه و... می سـازند.
مونوسيت ها در هفته اول و دوم افزايش می يابند، اما در هفته سوم تولد سير كاهش يابنده دارند.

گلبـــول های قرمـــز:
 NRBCرتيكولوسيت در نوزادان در بدو تولد بيش از بالغين است. رتيك نرمال بند ناف تا  5-4%  و
حدود 40,000 در ميكروليتر و متوسط  MCV = 119 است. وليMCHC نوزادان در حد بالغين 
مي باشد و متوسط هموگلوبين HB= 19 gm/d1   (14-21( و (HCT = %61 ) %54/6-68/4 است. 
هر چند محققان تعداد نرمال NRBC را كمتر از 10% كل لكوسيت ها گفته اند ولي محدوده 89-0%  را 

نيز در نوزادان مي توان طبيعي دانست.
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شكل (1-1(: ايندكس های گلبول قرمز در نوزاد ترم تا 12 هفتگی

شكل (2-1(: ايندكس های گلبول قرمز در روز اول تولد بر حسب سن حاملگی

NRBC )گلبــول قرمز هستــه دار(:   

NRBC  اغلـب در خـون نـوزادان رسـيده و نارس ديده می شـود، اما در نوزادان رسـيده در روز سـوم 

و در نارس هـا در 10ـ7 روزگـی ناپديد می شـود.
غلظت های باالی آن در هنگام تولد با افزايش ريسك بروز IVH و ROP همراه بوده است.

وجود NRBC در گردش خون در بالغين سالم و بعد از دوره نوزادی نادر است. زيرا RBC  های هسته دار 
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قبل از خروج از مغز استخوان هسته شان را از دست می دهند. تا جائيكه اگر NRBC در گردش خون 
كودكان ديده شد بايد به مشكالت خونی نظير اختالالت ميليوپروليفراتيو شك كرد. در يك مطالعه 

بزرگ، رابطه ای بين افزايش NRBC روز اول تولد با PH بند ناف يا آپگار دقيقه 1 و 5 ديده نشد.

رتيكولوسيـت:
 برخی مطالعات رتيكولوسـيتوز و نرموبالسـتميا در روز اول تولد را گزارش كرده اند كه سـريعاً ظرف 

هفته اول كاهـش می يابد.
شمارش رتيك در كودكان و شيرخواران بزرگ 2 - 1 % است، ولی در هنگام تولد در نوزادان رسيده، 

7 - 3 %  است كه تا 4 روزگی به 3 - 1 %  و تا 7 روزگی به زير 1 % كاهش می يابد.
در نوزادان نارس شمارش رتيك در هنگام تولد 10 - 6 % است و برای دوره های طوالنی تر باال می ماند.

همچنين افزايش رتيك در هموليز  ها ديده می شود.
افزايش NRBC و رتيك در هموليز و نيز در هايپوكسی (حتی بدون آنمی( ديده می شود.

µ فاكتور بلوغ RBC است كه از 3-1، بر حسب شدت آنمی متغير است (شكل 1-3(.

شكل (3-1(: تعداد روزهای الزم برای تبديل رتيكولوسيت به اريتروسيت بالغ در مغز استخوان و خون محيطی كه تحت عنوان µ در فرمول باال استفاده می شود. 
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پالکــت:
بـه صـورت سـنتی در نـوزادان ترومبوسـيتوپنی بـه پالكت زيـر 150 هزار گفتـه می شـود و تا 100 

هـزار خفيـف، تـا 50 هزار متوسـط و زيـر 50 هزار ترومبوسـيتوپنی شـديد گفته می شـود. 
بـا تعريـف فـوق در برخی مطالعات ديده شـده كـه 0/9 - 0/7 درصد نوزادان ترومبوسـيتوپنی دارند. 

امـا در نـوزادان بسـتری در NICU اين آمار به  35-18 % می رسـد.
همچنين شـمارش پالكت با سـن زايمانی مرتبط اسـت و ترومبوسـيتوپنی در نوزادان نارس شـايعتر 
اسـت و در مطالعـه كريستنسـن )Christensen( و همكارانـش حداقـل يـك نوبـت پالكـت زير 150 

هـزار در 73% نـوزادان زير يك كيلو )VLBW( مشـاهده شـد. 

اقســام ترومبوسيتــوپنی نوزادان: 
زمان بروز ترومبوسيتوپنی معموالً در تشخيص افتراقی علت آن كمك كننده است.

ترومبوسيتــوپنی  زودرس:

ترومبوسـيتوپنی اگر در 72 سـاعت اول تولد رخ دهد زودرس ناميده می شـود و معموالً بايد تاريخچه 
مادری و باردرای به دقت بررسـی شـود. 

فشـار خـون بـارداری، فشـار خـون مزمـن و IUGR مواردی انـد كـه با ايجاد نارسـايی جفـت و ايجاد 
هايپوكسـی داخـل رحمی باعث ترومبوسـيتوپنی زودرس می شـوند. 

معمـوالً ترومبوسـيتوپنی در ايـن مـوارد خفيـف بـوده و ظـرف 10 - 7 روز برطـرف می شـود و حال 
عمومـی نـوزاد نيز خـوب )non septic( اسـت.

در اين موارد صرفاً پيگيری نوزاد كافی است.
•  عـدم بهبـود ترومبوسـيتوپنی ظـرف 10 - 7 روز و يـا وجـود عالئـم همـراه، نياز به بررسـی فوری 
و دقيـق بـرای سـاير علـل ماننـد عفونت هـای مـادرزادی )CMV،HIV،TOXO و ....( بيماری هـای 

ژنتيك، Sepsis، هموفاگوسـيتيك لنفوهيستيوسـيتوز دارد. 
•  ترومبوسـيتوپنی زودرس و شـديد در نـوزاد خـوش حـال كه عالمـت ديگری ندارد نيز، بايد شـك 
بـه ترومبوسـيتوپنی با وسـطه ايمنی را مطرح كند. در مـوارد اتوايميون پالكت مادر هم پايين اسـت 

ولـی در مـوارد آلوايميون پالكت مادر طبيعی اسـت.
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ترمبوسيتـــوپنی دیــررس:

ترمبوسـيتوپنی ديـررس بـه كاهش پالكت بعـد از 72 سـاعت اول تولد می گويند و بايد سـريعاً نوزاد 
را بـرای عفونت هـای باكتريـال و قارچـی و ويـرال و NEC بررسـی كـرد. اگـر مـوارد شـايع رد شـد، 
خطاهای متابوليسـم IEM، ترومبوز (عمدتاً RVT يا ترمبوز سـاير كاتترها( يا ترمبوسـيتوپنی ناشـی 

از داروهـا را بايد مدنظر قـرار داد. 

سایر علل ترمبوسيتــوپنی:

اگرچـه آسفيكسـی زايمانـی، سپسـيس، ترمبـوز، مصـرف داروهـا، NEC و DIC، نارسـايی كبـد از 
عوامـل ترمبوسـيتوپنی اند، امـا اختالالت ديگری مانند پلی سـايتمی، مكونيوم آسپيريشـن سـندرم، 
هايپر  بيليروبينميـا، اسـتفاده از ECMO، بيماری هـای سـيانوتيك مادرزادی قلب، لوكمـی مادرزادی، 

اسـتئوپتروز و هيستيوسـيتوز نيـز می تواننـد باعـث كاهـش پالكت در نوزاد شـوند.

درمان:
ترمبوسيتوپنی نوزادی اگر چه مشكل شايعی است ولی اغلب خفيف تا متوسط بوده و نيازی به درمان 
ندارد. اما در 6-5 % موارد كاهش پالكت شديد در NICU مشاهده می شود كه نيازمند درمان است. كه 

در فصل های بعدی كتاب توضيح داده خواهد شد.
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 فصـــل دوم

اختالالت گلبول های قرمز     
دکتر حميد فرهنگی ۱، دکتر شاهين مافی نژاد2، دکتر حشمت اهلل احتشام منش2، دکتر قاسم بيانی2 
دکتر راحله فرامرزی3، دکتر مهناز گرگانی4، دکتر منصوره ميرزایی4، دکتر طاهره نجفی4

1. فوق تخصص خون و سرطان كودكان و دانشيار دانشگاه علوم پزشكی مشهد 
2. فوق تخصص نوزادان و استاديار دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
3. فوق تخصص نوزادان و استاديار دانشگاه علوم پزشكی مشهد
4. متخصص كودكان
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کم خــونی در نــوزادان

دکتر حميد فرهنگی ۱، دکتر شاهين مافی نژاد2، دکتر حشمت اهلل احتشام منش2، دکتر مهناز گرگانی3، دکتر طاهره نجفی دلویی3
1. فوق تخصص خون و سرطان كودكان و دانشيار دانشگاه علوم پزشكی مشهد 

2. فوق تخصص نوزادان و استاديار دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
3. متخصص كودكان

نكات کليـــدی:
پـس از تولـد در همـه شـيرخواران بعلـت مهار توليـد اريتروپوتيـن در محيط خارج رحمـی كه بطور 
نسـبی هيپراكسـيك می باشـد، از نظـر فيزيولوژيك كاهـش افت هموگلوبيـن مورد انتظار می باشـد، 
كـه حداقـل آن در بيـن هفتـه 12ـ 8 تولـد اتفـاق می افتـد. شـدت آنمی و نيـز حداقل مـدت آن در 

بيـن نـوزادان پره ترم شـديدتر می باشـد.
رشـد و تكامـل شـيرخوار احتمـاالً تحـت تاثيـر هموگلوبيـن قـرار می گيرد، اما شـواهد اخير، سـطح 

مطلـوب هموگلوبين را مشـخص نكرده اسـت.
تجويز آهن مكمل به ميزان mg/kg س 4-2  در روز منجر به افزايش سطح هموگلوبين، بهبود ذخاير آهن 

و كاهش ريسك آنمی كمبود آهن می شود؛ اما اثر آن روی تكامل عصبی نامشخص می باشد.
مـواد محـرک اريتروپويزيـس بطـور روتيـن توصيـه نمی شـوند، چـون زمانـی كـه از كرايتريـای 
ترانسـفيوژن اسـتفاده مـی شـود، فوايـد محـدودی در كاهـش تعـداد و حجـم ترانسـفيوژن در نوزاد 
نـارس دارنـد. بـا وجود اين اسـتفاده از آنها ممكن اسـت همراه بـا بهبود نتايج تكامل عصبی باشـد و 

ايـن در آزمون هـای كلينيكـی نـوزادان پـره تـرم مـورد مالحظـه قـرار مـی گيرد.
در مطالعـات مشـاهده ای يـك ارتبـاط بين تزريـق RBC و انتروكوليت نكروزان گزارش شـده اسـت، 

امـا تسـت های كنتـرل شـده تصادفی ايـن ارتبـاط را مورد تأييـد قرار نداده اسـت.

عـلل کم خــونی:
بـه كاهـش هموگلوبيـن يـا هماتوكريت بـه كمتـر از 2 انحراف معيار از حد ميانگين بر اسـاس سـن، 

كـم خونـی اطـالق می شـود. در نـوزادان آنمی به 2 دسـته تقسـيم می گردد:
1. تخريب گلبول قرمز.



27 فصل دوم : اختالالت گلبـــول های قرمـــز

جدول (1-2(: طبقه بندی آنمی بر اساس اتيولوژی و اندازه گلبول های قرمز

MACROCYTIC ANEMIA

• Reticulocytosis
• Folic acid deficiency
• B12 deficiency
• Bone marrow failure syndromes
• Diamond-Blackfan anemia
• Pearson syndrome
• Fanconi anemia
• Down syndrome
• Myelodysplastic syndrome
• Liver disease
• Drugs (phenytoin, mercaptopurine)
• Hypothyroidism

MICROCYTIC, HYPOCHROMIC 
ANEMIA

• Iron deficiency
• Thalassemia
• Chronic infection
• Hb E trait
• Sideroblastic anemia
• Copper deficiency
• Defects of iron metabolism
• Lead poisoning

NORMOCYTIC ANEMIA

• Low reticulocyte count
• Acute blood loss
• Infection
• Parvovirus B19
• Transient erythroblastopenia of childhood
• Chronic disease
• Drugs
• Leukemia
• Bone marrow infiltration
• Liver disease
• Renal failure
• Aplastic anemia, acquired
• Normal or high reticulocyte count
• Blood loss
• Sequestration
• Red blood cell enzyme defects
• Immune hemolytic anemia
• Mechanical hemolytic anemia
• Red cell membrane defects
• Unstable hemoglobin

• HemoglobinopathyACCELERATED 
LOSS
• Hemorrhage
• Fetal
• Fetal-maternal
• Placental
• Traumatic delivery
• Coagulation defects
• Early umbilical cord clamping
• Twin-twin transfusion
• Excess phlebotomy losses

ACCELERATED DESTRUCTION

• Hemolytic anemia
• Immune
• Alloimmune: Rh, ABO, minor blood group
• Autoimmune
• Nonimmune
• Hemoglobinopathy
• Thalassemia
• Unstable hemoglobin
• Red blood cell enzyme defect
• Structural defect of red blood cell 
membrane
• Mechanical destruction
• Microangiopathic hemolytic anemia
• Infection
• Vitamin E deficiency

DIMINISHED RED BLOOD CELL 
PRODUCTION

• Congenital
• Diamond-Blackfan anemia
• Pearson syndrome
• Fanconi anemia
• Congenital dyserythropoietic anemias
• Anemia of prematurity
• Acquired
• Parvovirus B19
• Transient erythroblastopenia of childhood
• Human immunodeficiency virus
• Syphilis
• Iron deficiency
• Lead toxicity
• Infection
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2. نقص در توليد گلبول قرمز.
كم خونـی می توانـد مـادرزادی يـا اكتسـابی باشـد و بر اسـاس شـكل ظاهـری گلبولها تقسـيم بندی 
می شـود . بـر اسـاس MCV  حجـم متوسـط گلبولـی بـه 3 دسـته نورموسـيتيك، ميكروسـيتيك و 

ماكروسـيتيك تقسـيم می گـردد. (جـدول 2-1(

ارزیـابی کـم خـونی : 
شـرح حال به خصوص وضعيت دوران حاملگی، سـن حاملگی، سـن تقويمی ،رژيم شـيرخوار، سـابقه 
خونريـزی، ترانسـفوزيون خـون، دارو هـا و بيماريهـا و سـابقه كـم خونی در اعضـای خانـواده بايد به 

دقت بررسـی شود.
در معاينـه فيزيكـی، وضعيـت عمومـی شـيرخوار و رشـد و تكامـل مـورد ارزيابـی قـرار گرفتـه و بـه 

يافته هـای ناهنجـار، توده هـای غير طبيعـی يـا ضايعـات پوسـتی توجـه گـردد.
بيمـار كم خـون بايـد از نظـر زردی، هپاتواسـپلنومگالی، مالفورماسـيون های عروقی، عملكـرد قلبی و 

لنفادنوپاتی بررسـی گردد.
اوليـن آزمايشـات مـورد نيـاز شـامل: شـمارش سـلول خـون )CBC( همراه بـا اندكس هـای گلبول 

قرمـز، شـمارش رتيكولوسـيت و بررسـی اسـمير خـون محيطی می باشـد. (جـدول2-2(
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رتيكولوسيتبيلی روبينتست کوبسمورفولوژیRBCتشخيص های محتمل

آنمی فيزيولوژيك يا پره مچوريتی، 
آنمی هايپوپالستيك مادرزادی ،ساير علل 

كاهش توليد
نرمال يا نرمالمنفینرمال

خونريزی حاد (مادری جنينی ـ جفتی 
نرمال يا نرمالمنفینرمالبندناف يا خونريزی داخلی(

هيپوكروم ميكروسيتخونريزی مزمن جنينی مادری
مثبت

هموليز ايميون (ناسازگاری گروه های 
اسفروسيتخونی يا اتوآنتی بادی های مادر(

اسفروسيتاسفروسيتوز ارثی

نرمال يا منفی

الپيتوسيتوزاليپتوسيتوز ارثی

هيپوكروم ميكروسيتسندرم های الفايا گاما تاالسمی

RBC های خارداركمبود پيروات كيناز

DIC و ساير فرآيندهای ميكروآنژيوپاتيك
رشيستوسيت و RBC  های 

تكه شده

G6PD كمبود
سلولهای Bite و اجسام هاينز
IDKCFHND با رنگ 
S,\V,HDKHG آميزی

عفونت ها ـ خونريزی مخفی(سفال 
نرمالهماتوما(

جدول (2-2(: طبقه بندی آنمی در نوزاد

بـر اسـاس معاينـات و آزمايشـات اوليـه، نيـاز بـه سـاير تسـتها نظيـر آناليـز هموگلوبيـن بيمـار و يا 
والديـن، بررسـی عملكـرد كليـه و كبـد و كشـت های خون جهـت بيماری هـای عفونی و تسـت های 
كومبس و بيوپسـی يا آسپيراسـيون مغز استخوان، آزمايشات شـكنندگی اسموتيك و بررسی كمبود 

آنزيـم G6PD مـورد بررسـی قـرار می گيرد.
در نـوزادان بـه علـت حجـم خون كمتر، در صـورت كم خونی نوزاد، اين تسـت ها بايد محـدود گردد. 
در بسـياری از مراكـز بـا حجـم اندكـی از خون گرفته شـده تعداد زيادی از آزمايشـات ضـروری قابل 

سـنجش و اندازه گيری می باشـد.
بـه علـت تفاوت هـای مورفولوژيـك و بيوشـيميايی گلبول هـای قرمـز نـوزادان و بالغيـن، بسـياری از 
تشـخيص ها می توانـد بـا بررسـی خـون والديـن از نظـر وجود حالـت ناقل يـا بيمار، مشـخص گردد.
در حـال حاضـر بعضـی از بيماری هـا در نـوزادان بعـد از اينكـه به سـن باالتر برسـند كـه گلبول های 

قرمـز از حالـت جنيـن خـارج و بـه فرم بالغيـن در آيد، قابل تشـخيص خواهند شـد.
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آنمی به دنبال از دست دادن خون: 
از دسـت رفتـن خـون در دوران جنينـی، حيـن تولـد و يـا بعـد از تولـد،  بـه شـكل حـاد يـا مزمن، 

می توانـد رخ دهـد.
كـم خونـی مزمـن بهتر تحمل می شـود. آنمی مزمن با بررسـی عالئم جبرانی قابل تشـخيص اسـت. 
بررسـی داپلـر پيك سيسـتولی شـريان مغزی ميانی يـك روش غيـر تهاجمی برای تشـخيص آنمی 

در جنين می باشـد. 
كم خونی حاد در شيرخوار در صورتيكه اندازه گيری هموگلوبين زود انجام گيرد، ممكن است تشخيص 
بررسی  از خونريزی، كم خونی عالمتدار می شود و تكرار و  بعد  داده نشود. معموالً  4 - 3 ساعت 

آزمايشگاهی 12-6 ساعت بعد از حادثه می تواند تخمين صحيحی از كم خونی ايجاد كند.
عالئـم از دسـت رفتـن حاد خون به صورت عالئم هيپوولمی و هيپوكسـی (نظير تاكـی كاردی، تاكی 

پنـه، افت فشـار خون( می باشـد. معموالً ظاهـر مورفولوژی گلبول قرمز نرمال اسـت.
زردی در صورت محصور شدن خون در قسمتی از بدن نظير هماتوم می تواند رخ دهد.

خونريزی هـای داخلـی نظيـر سـفال هماتوم و به خصـوص خونريزی سـاب گالئال، به سـبب محيط 
شـل زيـر آپونـوروز، مـی تواند حجم وسـيعی از خـون را محصور كنـد و منجر به آنمی شـديد گردد. 
معمـوالً زايمان هـای تروماتيـك يـا بـا وسـائل كمكـی و كمبـود ويتامين k به طـور شـايع می توانند 

منجـر به از دسـت رفتن خـون در نوزادان شـوند.
ــا  ــد ي ــه صــورت ســاب آراكنوئي ــب ب ــرم، خونريزی هــای داخــل جمجمــه اغل در شــير خــواران ت
ســاب دورال رخ می دهــد و در چنيــن شــرايطی بايــد اختــالالت هموســتاز و اختــالالت پالكتــی و 

انعقــادی را بررســی نمــود.
ــای  ــد از زايمان ه ــد بع ــن می توان ــال و رتروپريتوئ ــد، طح ــا، كب ــه ه ــا، كلي ــزی در آدرنال ه خونري

ســخت يــا بريــچ رخ  دهــد.
ــا  ــرو م ــال ت ــه دنب ــال  ب ــد و طح ــای كب ــتخوان، پارگی ه ــز اس ــارج مغ ــز خ ــوارد  هماتوپوئ در م

می توانــد رخ دهــد.
تومورهـای كوچـك عروقـی مخفـی يـا سـطحی نيـز از ديگـر علـل خونريزی هـای داخلـی بـه علت 

سكستراسـيون گلبول هـای قرمـز و پالكت هـا می باشـند.
فاكتورهـای مـادری نظيـر تاريخچـه خونريـزی واژينـال، جفت سـر راهـی، كندگی جفت، سـزارين 

اورژانسـی و فشـردگی بنـد نـاف نيـز می توانـد از علـل پـره ناتـال كم خونـی نوزاد محسـوب شـود. 
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خونريـزی از بنـد نـاف بدنبـال اختالالت ناهنجـاری عروقی، التهاب بنـد ناف، نقايص انعقـادی يا بند 
نـاف كوتـاه پديـد می آيد. بنـد ناف نرمال نيز در طی زايمان تسـريع شـده يا زايمان همراه با وسـايل 
يـا بدنبـال گير كـردن دور نـوزاد يـا حتی بـه صورت تصادفـی می تواند دچـار پارگی شـده و منجر به 

كم خونـی در نوزاد شـود. 

همــوراژی  جنينی – مادری:
گلبول هـای جنينـی در نيمـی از حاملگـی هـا در خون مـادر ممكن اسـت يافت نشـود. در هفته 20 
حاملگـی حجـم جفـت حـدود 30cc می باشـد و بـه ندرت حجم خون ترانسـفوزيون شـده به سـمت 
مـادر از 1cc تجـاوز می كنـد. امـا در زمـان ترم بـه دنبال خونريزی  مـادر تا 30cc حجـم خون جنين 
می توانـد در 0/3 % حاملگی هـا بـه سـمت مادر منتقل شـود. خونريزی هـای جنينی- مـادری معموالً 

در چرخـش سـفاليك خارجی يا آمنيوسـنتز تروماتيـك رخ می دهد.
وضعيت های زيادی ممكن است استعداد به اين خونريزی را ايجاد كند.

•  مالفور ماسيون های جفت مثل كوريوآنژيوم يا كوريو كارسينوم.
•  اقدامات مامايی: آمينوسنتز تروماتيك، چرخش خارجی سر، چرخش داخلی سر، زايمان بريچ.

•  خونريزی خودبخودی جنينـ  مادر.

خونریزی جنين ـ جفتی:
•  كوريوكارسينوم يا كوريوآنژيوم همراه با هماتوم جفت.

•  سزارين، در حاليكه نوزاد باالتر از جفت نگه داشته می شود.

•  كورد كه هفت دور گردن پيچيده شده و يا پرواليسكورد.
تشـخيص بـا نشـان دادن RBC جنينـی حـاوی HgbF كـه درنمونه خون مـادر می باشـد. در حضور 

رتيكولوسـيت  بـاالی 10 % ترانسـفوزيون مزمـن جنيـن به مادر مطرح می شـود.
ايـن تسـت معمـوالً بايـد طـی چنـد سـاعت اول بعـد از زايمان حتمـاً انجـام گـردد. درمـواردی كه 
ناسـازگاری ABO نيـز موجـود باشـد. بايد اين تسـت را سـريعتر انجـام داد تا خون جنينی از سـطح 

خـون مـادر پاک نشـود و تسـت منفـی كاذب نگردد.
بـرای پيشـگيری از آلوايمونيزاسـيون ناسـازگاری Rh در مـادر، نيـاز به تخمين دقيق و سـريع ميزان 
گلبول هـای جنينـی در خـون مـادر می باشـد. اگـر مـادر با گـروه خون Rh منفـی شـواهد هموراژی 
جنيـن – مـادری را نشـان دهد، با تجويز ايمنوگلوبوليـن Rh س)IgGRh( يا روگام می توان از حسـاس 
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شـدن مـادر  بـه آنتـی ژن D و به تبـع آن بيماری هموليتيـك در نوزاد پيشـگيری كرد.
نمونـه خـون واژينـال يـا محيطـی در مـادران را می تـوان از نظـر وجـود گلبول هـای جنينـی مـورد 
آزمايـش قـرار داد. تكنيـك رقيق سـازی بـا اسـيد يـا تسـت Kleihauer-betke  بـه صـورت مرسـوم 
جهـت بررسـی كمـی خونريـزی جنينـی – مـادری بـه كار مـی رود. نتيجـه مثبـت كاذب در مـوارد 
هموگلوبينوپاتی هـای مـادری كـه حـاوی HgbF بااليـی هسـتند، رخ می دهـد. در بعضـی از مراكز از 
فلوسـيتومتری HgbF يـا آنتـی ژن DRh يـا تركيـب هـر دو، برای تشـخيص اسـتفاده می كنند. اين 
تسـت  می توانـد HgbF بالغيـن را از جنينـی تمايـز دهد و دقت بااليـی دارد. ليكن هزينه بر اسـت و 

نياز بـه تكنيسـين ماهر می باشـد. 

:)TTTS( سنـدروم انتقــال قل به قل
درحاملگی های چندقلويی در صورت مونوكوريون دی آمينون بودن، رخ می دهد.

ايـن سـندروم با نشـان دادن اليگوهيدرآمنيوس در سـاک قل دهنـده و پلی هيدرآمنيوس در سـاک 
قـل گيرنـده تشـخيص داده می شـود. TTTS در 10 - 8 %  دوقلوهـای مونوكوريـون دی آمينـون رخ 
می دهـد و عامـل 50 % مـرگ پـری ناتـال در ايـن موارد می باشـد. تشـخيص با پلی سـيتمی در يك 

قـل و آنمـی در قـل ديگر داده می شـود. 
حتـی در فقـدان اليگوهيدرآمنيـوس و پلـی هيدرآمنيوس، با سـونوگرافی داپلر شـريان مغزی ميانی 
می تـوان اسـتقرار ايـن سـندرم را در جنين ها تشـخيص داد. معموالً قل گيرنده مشـكالت بيشـتری 
نظيـر هيپربيلی روبينمی، هيپرولمی و افزايش ويسـكوزيتی خون دارد. مشـكالت قلبـی، نورولوژيك 

و اختـالالت تكاملـی بـا TTTS همراهی دارند. 

آنمی هموليتيـک )تخریـب تشدید یافته گلبــول های قرمز(: 
تخريـب تسـريع يافتـه گلبول هـای قرمز به دنبـال اختالالت داخلـی، خارجی، مادرزادی يا اكتسـابی 
گلبول هـای قرمـز می توانـد رخ بدهـد. با توجـه به نيمه عمـر كوتاه گلبول هـای قرمز نـوزادان نارس، 
هموليـز بـه صـورت اجتناب ناپذير در اين نوزادان بسـته به سـن حاملگی، رخ می دهد. در مقايسـه با 
 )LDH( آنمـی در مـوارد خونريـزی، در بيماران با هموليـز، افزايش بيلی روبين و الكتـات دهيدروژناز

بيشـتر رخ می دهد.
ــا  ــوارد كــه ب ــز مــی باشــد، ليكــن در بعضــی م ــا همولي ــده شــايعی همــراه ب رتيكولوســيتوز پدي
ــا  ــن ي ــای مزم ــادرزادی، بيماری ه ــای م ــر عفونت ه ــز اســتخوان همراهــی دارد، نظي ســركوب مغ
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ــه  ــن اســت شــمارش رتيكولوســيت ب ــن، ممك ــد اريتروپويتي ــا كاهــش تولي ــه ای ي ــص تغذي نقاي
صــورت غيــر متناســب پاييــن باشــد.

در مغـز اسـتخوان در مـوارد آنمـی، هيپوپـالزی رده اريتروئيـد ديـده می شـود و نسـبت معمـول 
ميلوئيدكـه 3 بـه 1 می باشـد، می توانـد معكـوس گردد. اين پاسـخ مناسـب مغـز اسـتخوان به آنمی 
در نـوزادان، بـه صـورت مطلـوب رخ نمی دهـد. در شـرايط هموليـز مزمـن، هيپرتروفـی جبرانی مغز 

اسـتخوان باعـث تغييـرات اسـتخوانی و شـواهد هماتوپوئـز خـارج مغز اسـتخوان گردد.
كم خونـی هموليتيك داخل سـلولی، معمـوالً به دنبال اختالالت غشـاء گلبول قرمـز، نقايص آنزيمی 

و بيمـاری هموگلوبين رخ می دهد.
فاكتورهـای خـارج سـلولی توسـط تخريب شـيميايی، فيزيكی يـا ايمونولوژيكـی پديد آيـد. هموليز 

خـارج سـلولی بـه 2 دسـته ايمنـی و غيـر  ايمنـی تقسـيم بندی می گردند: 

آنمــی هموليتيــک ایمنی: 

 :)HDN( آنمی همــوليتيک آلوایميـون

آنتی بادی هـای  نـوزادی توسـط  يـا  بـه علـت تخريـب گلبول هـای قرمـز جنينـی  بيمـاری  ايـن 
مـادری)IgG( رخ می دهد. شـامل ناسـازگاری های گروه هـای اصلی خون A ،B ،AB ،O و ناسـازگاری 

RH و ناسـازگاری گروه هـای خونـی نظيـر )MNS ،duffy ،Kell و سيسـتم p( می شـود. 

آنتی بادی هـای Kell( RH ،anti-c ،anti-E ،anti-K(  می تواننـد در داخـل رحـم و بصـورت پـره ناتال 
 IgG .باعـث تخريـب گلبول هـای قرمـز شـده و نيـاز بـه تعويض خـون بعـد از تولـد را افزايش دهـد
مـادری از جفـت مـی توانـد عبـور كنـد و باعـث هموليـز، آنمی و هيپـر بيلـی روبينمـی و در نهايت 
هيدروپـس فتاليـس شـود. در زندگی داخل رحمی اين پروسـه را اريتروپالسـتوز جنينی نـام نهاده و 

در خـارج از رحـم بـهHDN )Hemolytic Disease of the Newborn) s ناميـده می شـود.
معموالً حسـاس شـدن مـادر از طريق ترانسـفوزيون قبلی خون ناسـازگار، به دنبـال خونريزی جنين 
– مـادری خـون ناسـازگار جنينـی و توليـد آنتی بـادی بدنبـال مواجهـه با بعضـی آنتـی ژن ها مثل 
باكتری هـا، ويروس هـا يـا غذاهـا رخ می دهد. بـه علت فقدان جـزء FC در ايمنوگلوبولين هـای IgA و 

IgM، ايـن آنتی بادی هـا نمی تواننـد هموليز ايجـاد كنند. 

 :Rh بيمــاری همولتيــک

شـديدترين فـرم HDN می باشـد. طيـف مشـكالت بالينـی از خفيـف تـا هيدروپس فتاليـس متغير 
اسـت. بـا اسـتفاده معمول از آمپـول روگام (آنتی بـادی Rh( قبل و بعد از زايمان، ايجاد حساسـيت به 
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آنتـی ژن Rh D در مـادران حاملـه كاهش يافته اسـت.
ژن آنتـی ژن Rh روی كروموزوم 1 قرار گرفته اسـت. افراد بر اسـاس بـروز آنتی ژن D روی گلبول های 
قرمـز بـه Rh مثبـت و منفی تقسـيم بندی می شـوند. همچنيـن گلبول هـای قرمز آنتی ژن هـای c يا 
 ،Rh را می تواننـد بـروز دهنـد. با كاهـش بروز بيماری همولتيـك نوزادان به دنبـال بيمار E يـا e و C

بيماری های آنتی – C و آنتی – E انسـيدانس بيشـتری داشـته اند. 
هموليـز ناشـی از ناسـازگاری Rh بـه دليل عدم شـركت سيسـتم كمپلمـان به صورت خـارج عروقی 
رخ می دهـد. زردی در روز اول مـی توانـد رخ دهـد، زيـرا كـه جفـت به عنـوان برداشـت كننده عمده 
بيلـی روبيـن ديگـر وجـود نـدارد. در اسـمير خـون محيطـی آنمـی، رتيكولوسـيتوز و  ماكروسـيتوز 
ديـده می شـود. تسـت كومبس مسـتقيم، IgG آنتـی D را نشـان می دهد. گاهی بـرای كاهش حجم 
آنتی بـادی و خـارج كـردن گلبول هـای قرمـز حـاوی آنتی بـادی نيـاز بـه تعويـض پارسـيل يـا كامل 

می باشـد.  خون 

:ABO بيمــاری همولتيـک

اگـر چـه عـدم تجانس گـروه O با گروههای B يا A حدود 15% تخمين زده می شـود، اما ناسـازگاری 
ABO در 3% بارداری هـا رخ می دهـد و دركمتـر از 0/1% حاملگـی نيـاز به درمان پيـدا می كنند. اوج 

بيماری نسـبت به سـازگاری Rh خفيفتر اسـت و با تعداد تولد مرتبط نمی باشـد.
اغلـب  ايمونوگلوبين هـای آنتـی A و آنتـی B  از نـوع IgM  بـوده كه از جفت رد نمی شـود. اما گاهی 
ايمونوگلوبيـن از نـوع IgG بـر عليـه آنتـی ژن A يـا  B  بـه دنبال حسـاس شـدن به بعضـی غذاها و 
باكتری هـا يـا خونريـزی جنين – مادری، در خون مادرتشـكيل می شـود كه می توانـد از جفت عبور 

كـرده و باعـث هموليـز گلبول های قرمز نـوزاد گردد. 
ــر،  ــيتوز و هيپ ــی، رتيكولوس ــار آنم ــوزادان دچ ــد . ن ــی می باش ــارج عروق ــوع خ ــز از ن ــن همولي اي
بيلی روبينمــی 24 ســاعت اول می شــوند. عالمــت عمــده ناســازگاری ABO برخــالف ناســازگاری 
Rh، وجــود ميكرواسفروســيت ها در اســمير خــون محيطــی می باشــد. تســت كومبــس مســتقيم 

ــايت های  ــع س ــودن توزي ــر ب ــت كمت ــه جه ــود و ب ــت می ش ــف مثب ــورت ضعي ــه ص ــوالً ب معم
آنتی ژنيــك، ايــن ناســازگاری حتــی بــا تســت منفــی كومبــس همراهــی دارد. تســت كومبــس غيــر 

ــر روی ســرم مــادر، اغلــب مثبــت می باشــد. مســتقيم ب

ناســازگاری گــروه های فرعی: 

معموالً حسـاس شـدن مـادران به آنتی ژن هـای فرعی به دنبال ترانسـفوزيون خون يـا حاملگی قبلی 
يـا تمـاس با بعضـی باكتری ها و يـا ويروس هايی كـه حاوی اين آنتـی ژن هسـتند، رخ می دهد. اغلب 
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علـت بيمـاری HDN  قابـل توجـه كـه ارتباطی به Rh يا ABO نداشـته باشـد، به دنبال ناسـازگاری 
 Kell ناشـی از آنتـی ژن HDN .می باشـد  E – و آنتـی C – آنتـی -  Kell  بـا گروه هـای فرعـی آنتـی
  Kell ،گاهـی نيـاز بـه مداخلـه در داخل رحـم می گردد. شـدت آنمی بـه دنبال ناسـازگاری آنتـی ژن
هـم بـه علـت ايجـاد هموليز و هـم سـاپرس كـردن اريتروپوئز، در سـلول های پيـش سـاز اريتروئيد 
می باشـد. تسـت غربالگـری بـرای تشـخيص آنتی بادی هـای گروه های فرعی بـرای همه زنـان حامله 

در 34 هفتگی پيشـنهاد می شـود.
تشخيص و درمان بيماری همولتيك ناشی از ناسازگاری گروه های خونی مشابه ناسازگاری Rh می باشد. 

:HDN پيش آگهی بيماری

حــاد  درمرحلــه  می شــود.  محســوب  هموليــز  عارضــه  شــديدترين  فتاليــس  هيدروپــس 
ــی 24  ــد. زردی ط ــاد می كن ــی ايج ــه كم خون ــبت ب ــری نس ــكل عمده ت ــی مش هيپربيليروبينم
ــی  ــود. آنم ــر ش ــد ظاه ــه بع ــد هفت ــت چن ــن اس ــی ممك ــا كم خون ــود، ام ــر می ش ــاعت ظاه س
معمــوالً بــه علــت ادامــه هموليــز، هيپراسپلنيســم، جايگزينــی ناكافــی گلبول هــای قرمــز و طــول 

ــد. ــی رخ ده ــز جنين ــای قرم ــر گلبول ه ــر كمت عم
بـا توجـه بـه نيمـه عمـر 28 روزه IgG، معمـوالً  هموليـز طـی 3-4  مـاه متوقـف خواهـد شـد. 

می شـود.  HDN شـدن  عارضـه دار  باعـث  گاهـی  خونريـزی  و  ترومبوسـايتوپنی 
معمـوالً كاهـش پالكـت بـدون شـواهد DIC (اختالل انعقادی منتشـر(، ديده می شـود امـا گاهی به 

علـت شـدت هموليز يـا شـوک واسـيدوز، DIC رخ می دهد.

سایــر کم خونی هــای هموليتيــک نوع ایمنی: 

كم خونــی اتوايميــون كــه گاهــی بــا عفونت هــا، دارو هــا و يــا ســندرم های نقــص ايمنــی مرتبــط اســت، 
از نــوع  آنتی بــادی IgG بــدون كمپلمــان هســت  كــه مســتقيماً بــر عليــه آنتــی ژن Rh عمــل می كنند. 
ايــن اتــو آنتی بــادی در دمــای 37 درجــه فعال تــر هســتند و بــه عنــوان اتــو آنتی بــادی گــرم ناميــده 
می شــوند. گلبول هــای قرمــز  حــاوی ايــن اتــو آنتی بادی هــا اغلــب توســط طحــال و گاهــی توســط 
كبــد برداشــته می شــوند و عفونت های مــادرزادی نظير ســيفليس، توكسوپالســموز، ســيتومگالوويروس 
و ســرخجه، هرپــس، HIV، هپاتيت هــا و عفونت هــای اكتســابی، می تواننــد باعــث آنمــی  هموليتيــك و 

ســاپرس مغز اســتخوان شــوند.
ــن ســرد  ــای 3 -  0 درجــه، آگلوتي ــت در دم ــش فعالي ــت افزاي ــه عل ــه ب ــای IgM ك ــو آنتی بادی ه ات
ناميــده می شــوند بــا حضــور  كمپلمــان بــر روی گلبول هــای قرمــز قــرار گرفتــه و توســط كبد برداشــته 
ــما  ــای مايكوپالس ــرد، بيماری ه ــادی س ــو آنتی ب ــاد ات ــت ايج ــده ترين عل ــناخته ش ــوند. ش می ش
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پنومونيــه، آدنوويروس هــا و ويــروس ابشــتين بــار هســتند.  
ــه صــورت شــروع ســريع  ــون در شــيرخوارگی ب ــك اتوايمي ــاری هموليتي ــی بيم تاريخچــه طبيع
آنمــی همــراه بــا هيپربيلــی روبينمــی، اســپلنومگالی، هپاتومگالــی و هموگلوبينــوری (هموليز داخل 
ــود  ــاه بهب ــا طــی 6 - 3 م ــل توجــه اســت. ام ــدا رتيكولوســيتوپنی قاب ــی( می باشــد. در ابت عروق

ــد.  ــودی رخ می ده خودبخ
تشـخيص بـا نشـان دادن گلبول های حـاوی آنتی بادی ها بدون كمپلمان و تسـت كومبس مسـتقيم 

و يا غيرمسـتقيم مثبت است.
درمـان بيمـاری زمينـه ای، قطـع داروهـای مسـبب و درمـان حمايتی بـرای ايكتر صـورت می گيرد. 
اغلـب پاسـخ بـه كورتيكواسـتروئيدها ديـده می شـود. اسـتروئيد ها در نوع اتـو آنتی بـادی IgG كمتر 
موثـر اسـت. شـيرخواران زير 2 سـال همراه با شـروع آهسـته تر بيمـاری در زمان تظاهـر اوليه، اغلب 
دچـار آنمـی همولتيـك مزمـن می شـوند. در اين گـروه بيماران، ترانسـفوزيون خـون بايـد در موارد 

انديكاسـيون حتمـی و بـا احتياط تجويـز گردد. 



37 فصل دوم : اختالالت گلبـــول های قرمـــز

آنمــی هموليتيــک غيــر ایمنی: 

نقایص ساختمــانی گلبــول قرمز: 

 گلبـول قرمـزدر طـی چرخـه زندگـی هـزاران بـار بـا اسـترس های مكانيكـی و شـيميايی متعددی 
دارند. مواجهـه 

ــول  ــن گلب ــد، بنابراي ــز دارن ــول قرم ــر گلب ــر از قط ــر كوچكت ــك، قط ــيار كوچ ــای بس مويرگ ه
ــه وريــد هــا  قرمــز بايــد طــی عبــور از ايــن مويرگ هــا فشــرده و تغييــر شــكل بدهــد و وقتــی ب
ــا  ــه فــرم طبيعــی قبــل درآيــد. در ايــن عبــور ســريع، گلبول هــای قرمــز ب ــاره ب بر می گــردد دو ب
تغييــرات PH ،PO2 و فشــار اســموتيك نيــز مواجهنــد. بــرای ايــن تغييــرات، وجــود پروتئين هــای 
سيتواســكلتال ضــروری هســتند. بعضــی اختــالالت در غشــاء سيتواســكلتال منجــر بــه اختــالل در 

ــوند. ــز می ش ــای قرم ــكل گلبول ه ــر ش تغيي
گلبول هـای قرمـز با شـكل غير طبيعی توسـط سيسـتم رتيكولوآندوتليـال از گردش خون برداشـته 
می شـوند و منجـر بـه آنمـی هموليتيك می شـوند. موتاسـيون های ژنتيكـی متعددی مسـئول ايجاد 
نقايـص سـاختاری و شـكل جـدار گلبـول قرمـز می باشـند. موتاسـيون های ژن هـای كـد كننـده 
اسـپكترين، B اسـپكترين، آنكيريـن، پروتئيـن E/1، گليكوفوريـن C، پروتئيـن 2/4 و بانـد 3 در اين 

بيماران مشـخص شـده اند.
نقايـص جـداری منجر به آنمـی هموليتيك در نـوزادان، بـا هپاتواسـپلنومگالی و هيپربيلی روبينمی 
 B19 همراهـی دارنـد. ايـن بيماران درمعـرض كريزهای آپالسـتيك به دنبـال عفونت با پاروويـروس

يا سكستراسـيون طحالی می باشـند.   

 :)HS( اسفـروسيتوز ارثی
ايـن بيمـاری بـا تظاهر اسفروسـيت ها در اسـمير خون محيطـی، آنمـی هموليتيك و اسـپلنومگالی 

می شود. مشـخص 
اسفروسـيتوز ارثـی در اروپـای شـمالی شـايعتر اسـت و معمـوالً بـه صـورت اتـوزوم غالـب بـه ارث 
می رسـد . موتاسـيون  خودبخـودی در 1/4 مـوارد اسفروسـيتوز ارثـی گـزارش شـده اسـت. نقص يا 

كمبـود آنكيريـن شـايعترين علـت نقص غشـايی می باشـد.
اسفروسـيت های غيـر قابـل فشـرده شـدن، بـه ليـز شـدن توسـط اسـترس های متابوليـك يـا در 
سـينوس های طحالی و يا در محيطهای هيپراسـموالر بسـيار حساسند. تسـت شكنندگی اسموتيك 

بـرای تشـخيص به كار مـی رود. 
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• •  اليپتوسيتـوز ارثی و پيروپویكيلوسيتـوز: 

اليپتوســيتوز ارثــی بيمــاری اتــوزوم غالــب اســت كــه بــا گلبول هــای قرمــز بيضــی شــكل مشــخص 
می شــوند كــه در نژادهــای آفريقايــی و نواحــی مديترانــه شــيوع بيشــتری دارنــد.

ــه صــورت ســلول های  ــد  و ب ــب و متفاوتن ــا  عجي ــی، اشــكال RBS ه در پيروپويكيلوســيتوز  ارث
خــاردار، قطعــه قطعــه يــا بيضــی شــكل می باشــند و اغلــب بــه علت نقــص پروتئيــن سيتواســلكتال 

آلفــا و بتــا اســپكترين می باشــد. 
اين گلبول های قرمز دفورمه توسط سيستم رتيكولواندوتليال از خون برداشته می شوند.

آنمی همولتيك ناشی از اليپتوسيتوز ارثی خفيفتر از اسفروسيتوز ارثی می باشد.
در دوره نــوزادی اختــالف اليپتوســيتوز از پيروپويكيلوســيتوز ارثــی ممكــن اســت ســخت باشــد و بــا 

افزايــش ســن نمــای تيپيــك اليپتوســيتوز مشــخص می شــود.
پيروپويكيلوســيتوز ارثــی معمــوالً بــا آنمــی هموليتيــك و زردی شــديدتری همــراه اســت و اغلــب 

ــه تعويــض خــون می شــود.  نيــاز ب

• •  نقایـص دیواره ليپيــدی: 

 اختـالالت ديـواره ليپيـدی گلبول هـای قرمـز اغلـب اكتسـابی اند و عالمتـی از بيمـاری زمينـه ای 
می شـوند. محسـوب 

سـلول های هـدف زمانـی كـه نسـبت سـطح  بـه حجـم گلبـول قرمـز افزايـش يابـد، به طـور مثال 
بدنبـال فقـر آهن، تاالسـمی و هموگلوبيـن C يا زمانی كه ليپيدها بـه ديواره، RBS اضافه شـوند (به 
عنـوان مثـال در بيمـاری های كبدی، كلسـتاز داخل كبدی يا نقص اسـتيل ترانسـفراز، كلسـترول - 

لسـيتين( ايجاد می شـود.
اكانتوسيت ها معموالً در بيماری كبدی و آبتاليپوپروتئينمی ديده می شود. 

نقایص آنزیمی ارثی:  

گلبـول قرمـز بالـغ فاقد هسـته، پلـی ريبوزوم هـا و ميتوكندری می باشـد و بـا اين وجـود در معرض 
اسـترس های ناشـی از تغييـرات اسـموتيك و PO2 و PH نيـز باشـد. گلبول هـای قرمـز گلوكـز را از 
طريـق مسـير امبدن– ميرهـوف متابوليزه  می كنند. انـرژی الزم جهت پمپ هـای يونی، كاهش مت 
هموگلوبيـن و سـنتز مولكول هـای كوچك نظير آدنيـن، گوانيـن، نوكلئوتيد پير يميـدن، گلوتاتيون 

و ليپيـد هـا را فراهـم  می كنند. 
شايعترين نقص آنزيمی، نقص G6PD (گلوكز – 6 فسفات  دهيدروزناز ( می باشد. 
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• •  نقص G6PD )گلوکز –6 فسفات  دهيدروزناز(:

آنزيـم G6PD اولين آنزيم در مسـير پنتوز فسـفات از متابوليسـم گلوكز می باشـد. كمبـود اين آنزيم 
تـوان توليـد انـرژی در گلبـول قرمـز را مختل كرده و ممكن اسـت منجر بـه هموليز گردد.

شــدت ايــن بيمــاری بســته بــه ميزان كمبــود آنزيــم، تيــپ كمبــود G6PD و تــوان عامل اكســيدان 
ــود. ايــن بيمــاری ميليون هــا فــرد را در سراســر دنيــا خصوصــا در كشــورهای  متفــاوت خواهــد ب
مديترانــه ای، آفريقــا و چيــن مبتــال می نمايــد. هموليــز و آنمــی، فقــط در زمــان بــروز عفونــت هــا و 
تمــاس بــا مــواد اكســيدان بــروز می نمايــد. معمــوال در حالــت عــادی عالئــم بالينــی و آزمايشــگاهی 
ــل جهــش  ــه دلي ــه ب ــادی داشــته ك ــوع زي ــار تن ــی بيم ــم بالين ــده نمی شــود. عالي ــی دي كم خون
هــای خيلــی زيــاد و متنــوع در يــك آمينواســيد می باشــد كــه منجــر بــه كمبــود آنزيــم گلوكــز 6 

ــاز می شــود. فســفات دهيدروژن
از نظـر ژنتيـك بـه صـورت وابسـته بـه X مغلوب منتقـل می شـود. داخل گلبول هـای قرمـز، مقادير 
فراوانـی از گلوتاتيـون احيـا شـده وجـود دارد كه گلبول قرمز را از آسـيب عوامل اكسـيدان محافظت 

می نمايـد. آنزيـم G6PD در بازسـازی گلوتاتيون  اكسـيد شـده، نقش اساسـی دارد.
ــن توســط  ــوع اســت. گلوبي ــاوت و متن ــز متف ــای قرم ــر روی گلبول ه ــل اكســيدان ب ــر عوام تاثي
عوامــل اكســيدان تخريــب شــده و اجســام Heinz در داخــل RBC تشــكيل می دهــد. اتصــال ايــن 
اجســام بــه غشــاء گلبــول قرمــز، عملكــرد آن را مختــل می نمايــد مجموعــه ايــن آســيب هــا در 
  G6PD B نهايــت منجــر بــه هموليــز مــی شــود. فــرم نرمــال و طبيعــی ايــن آنزيــم تحــت عنــوان

ــود. ــده می ش نامي
سازمان بهداشت جهانی بر اساس ميزان فعاليت آنزيم، اين بيماری را تقسيم بندی نموده است:

در كالس I بيمـاران بـا كمبـود شـديد آنزيـم ( كمتـر از 10 % نرمـال( قـرار گرفتـه اند. ايـن بيماران 
مبتـال بـه هموليـز مزمـن بـوده و به نـدرت ديده می شـوند.

در كالس II نيز كمبود شديد آنزيم وجود دارد ولی هموليز به صورت متناوب ديده می شود.
كمبود آنزيم G6PD فرم مديترانه ای در اين گروه قرار می گيرد.

در كالس III بيمــاری كمبــود متوســط آنزيــم (10 تــا 60 %(  وجــود داشــته و هموليــز در زمــان 
 G6PD - ،ــروه ــن گ ــايع اي ــای ش ــی از فرم ه ــد. يك ــروز می كن ــا ب ــا و داروه ــا عفونت ه ــه ب مواجه
ــزان شــيوع در  ــن مي ــا همي ــن ب ــی و همچني ــی – آمريكاي ــراد آفريقاي ــا 15 %  اف ــه در 10 ت A  ك
كشــورهای آفريقــای مركــزی ديــده می شــود. در كالس III بيمــاری، هموليــز معمــوال بــه صــورت 
متنــاوب و خفيــف ديــده می شــود. ولــی در كالس II هموليــز متنــاوب و كامــال شــديد رخ داده بــه 

طــوری كــه افــت خطرنــاک هموگلوبيــن بــروز می نمايــد. 
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يكـی از عوامـل مسـبب هموليـز در كالس II مصـرف باقال (فاويسـم( اسـت. سـاير داروهای مسـبب 
هموليـز در جـدول 3 - 2 آورده شـده اسـت.

تشـخيص كمبـود آنزيـم G6PD در كـودكان بـا بـروز ناگهانی هموليز غيـر ايميون به دنبـال ابتال به 
عفونت هـا و يـا مصـرف برخـی داروها مشـخص می گردد.

در خـون محيطـی ايـن بيمـاران گلبول هـای قرمز شـبيه سـيب گاززده، اجسـام Heinz، گلبول های 
قرمز شكسـته شـده (fragmented RBC(س Blister cellس، اسفروسـيت و رتيكولوسـيتوز ديده می شود.
تشــخيص قطعــی بيمــار بــا اندازه گيــری كمــی فعاليــت آنزيــم G6PD امكان پذيــر اســت. در فــرم 
آفريقايــی – آمريكايــی ( كالس III( و در بيمارانــی كــه بــه دنبــال هموليــز تزريــق خــون داشــته اند، 
اندازه گيــری فعاليــت آنزيــم حداقــل ســه مــاه بــه تاخيــر انداختــه می شــود تــا تاثيــر تزريــق خــون 
مرتفــع شــده و نيــز گلبول هــای قرمــز دارای كمبــود كــه در حملــه هموليــز از بيــن رفتــه بودنــد، 

مجددا بازســازی شــوند. 
هموليــز و ايكتــر حاصــل از كمبــود G6PD، بــه خوبــی در دوره نــوزادی بــه اثبــات رســيده اســت. 
ايــن بيمــاری حتــی در زندگــی داخــل رحمــی می توانــد بــروز نمايــد و توصيــه می شــود چنيــن 
نوزادانــی بالفاصلــه پــس از تولــد بــه دقــت تحت نظــر باشــند. در تجــارب بالينــی، كالس II بيماری 
ــن نظــر كــم خطــر تلقــی  ــوزاد می شــود و كالس III از اي ــه زردی ن ــه ای منجــر ب ــرم مديتران و ف
می شــود، هــر چنــد فــرم آفريقايــی بيمــاری نســبت بــه فــرم آفريقايــی – آمريكايــی منجــر بــه 

ــود.  ــوزادی بيشــتری می ش زردی ن
ـــه  ـــردد، ك ـــاوت می گ ـــدتهای متف ـــا ش ـــك ب ـــی هموليتي ـــه آنم ـــر ب ـــی، منج ـــص انزيم ـــن نق اي
ـــوالً  ـــز معم ـــای قرم ـــود. گلبول ه ـــده می ش ـــی نامي ـــيتيك ارث ـــر اسفروس ـــی غي ـــوان آنم ـــت عن تح
ـــول  ـــن ط ـــد، ليك ـــی می باش ـــموتيك طبيع ـــكنندگی اس ـــت ش ـــته و تس ـــی داش ـــوژی طبيع مورفول

ـــد. ـــری دارن ـــر كمت عم
بعضـی نقايـص آنزيمی همراهی با هموليزهای شـديدتر و مزمن تـر دارند و نياز به ترانسـفوزيون های 
مكـرر در بيمـاران وجـود دارد. هـر چند كـه اغلب موارد بـدون عالمت گزارش شـده اند، همراهی اين 
نقـص آنزيمی در آنسـفالوپاتی ناشـی از بيلی روبين نيز گزارش شـده اسـت. گاهی بـه دليل همراهی

G6PD بـا نقص آنزيم  UGT8A8 شـدت هيپربيلی روبينمـی افزايش می يابد. 

بيمـاران بـا كمبـود G6PD نسـبت بـه ماالريا مقـاوم تر هسـتند. گلبول هـای قرمز بيمـاران مبتال به 
كمبـود G6PD توانايـی مقابله با اسـترس های اكسـيداتيو را ندارند.

ژن ايـن بيمـاری بـه صـورت اتـوزوم وابسـته به جنـس منتقل می شـود و پسـر بچه ها بيشـتر مبتال 
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می شـوند. دختـر بچه هـا در صورتيكه هموزيگوت يا غيرفعال شـدن يك كرموزوم X داشـته باشـند، 
می تواننـد مبتـال شـوند. اكسـيدان ها نظيـر دارو ها و توكسـين ها  و اپيزودهـای تـب، می توانند باعث 
هموليـز شـديد گـردد. هموليـز طی 48 - 24 سـاعت بعد از مواجهـه با عوامل اكسـيدان رخ می دهد 
و معمـوالً بـا دل درد، اسـتفراغ، اسـهال، تب خفيـف، زردی، اسـپلنومگالی و هموگلوبينـوری و آنمی 

دارد.  همراهی 
درمـان شـامل پرهيـز از مواجهـه، فتوتراپـی و هيدراسـيون و در صـورت نياز تعويض خون (پارسـيل 

يـا كامل( می باشـد.
ــا،  ــد ماالرياه ــامل ض ــود ش ــز ش ــاران پرهي ــن بيم ــا در اي ــتفاده از آن ه ــد اس ــه باي ــی ك داروهاي
سيپروفلوكساســين، ســولفوناميدها، نيتروفورانتوئيــن، داروهــای ضد انــگل، متيلن بلو، اســتامينوفن، 
آســپرين و مشــتقات ويتاميــن K آنالــوگ می باشــد. انــدازه گيــری آنزيــم G6PD بعــد از اپيــزود 
هموليــز ممكــن اســت بــه علــت از بيــن رفتــن گلبول هــای پيــر، بــه صــورت كاذب نرمــال گــزارش 
شــده، زيــرا ســطح آنزيــم در گلبول هــای جــوان باالتــر می باشــد، تكــرار آزمايــش كّمــی در زمــان 
ديرتــر، مفيــد می باشــد. در دوره نــوزادی غربالگــری اندازه گيــری انزيــم G6PD در بعضــی كشــورها 

ــرد. ــورت می گي ص
مصـرف سـولفوناميدها، تركيبات ويتاميـن C و مصرف باقـال در ماه های آخر بـارداری می تواند منجر 

به بـروز هموليز در نـوزاد گردد. 
درمـان هموليـز نـوزادی و ايكتر حاصل از كمبود G6PD، شـامل فوتوتراپـی و در صورت لزوم تعويض 
خـون جهت پيشـگيری از كرنيكتروس اسـت. در صـورت بروز آنمـی، تزريق خـون می تواند ضرورت 

يابـد. در صـورت همراهی عفونـت، درمان بيمـاری عفونی می بايد در نظر گرفته شـود. 
در مراكـزی كـه از دسـتورالعمل ترخيص زودرس نـوزادان بعد از تولد اسـتفاده می كنند، خطر ايكتر 
وكرنيكتـروس در اثـر كمبـود G6PD را بايـد مـورد مالحظه قـرار داد زيرا مطالعـات مختلف افزايش 
شـانس ايـن عارضـه را در نوزادانـی كـه در منـزل به دنيا آمـده اند و يـا از پروتكل ترخيـص زودرس 

اسـتفاده نموده اند، نشـان داده است.
در كشـورهايی كـه كالس II كمبـود آنزيم وجود دارد، غربالگری كمبـود G6PD در دوره نوزادی قويا 
توصيـه شـده اسـت. تشـخيص قبل از تولد ايـن بيماری اگرچه به  صـورت تئوری امكان پذير اسـت، 

ولـی عمال مورد اسـتفاده قـرار نمی گيرد. 
غربالگـری در سـازمان انتقـال خـون بـرای ايـن بيمـاری توصيه نشـده اسـت، زيـرا معمـوال در طب 

انتقـال خـون كمبـود G6PD مشـكلی ايجـاد نمی نمايد. 
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در نــوزادان پــره ماچــور در صــورت نيــاز بــه تزريــق خــون و در ســاير نــوزادان، در زمــان تعويــض 
ــر  ــون خط ــود، چ ــتفاده نش ــود G6PD اس ــا كمب ــون ب ــه از خ ــت ك ــده اس ــه ش ــون توصي خ

ــد.  ــی ياب ــش م ــروس افزاي ايكتروكرنيكت
در صـورت هموگلوبيـن كمتـر ازgr/dlس 7  در كودكان، تزريق خون ضرورت داشـته و اگر هموليز فعال 
و هموگلوبينـوری مـداوم ديـده می شـود. تزريق خون با هموگلوبينgr /dlس 7 – 9  انجام خواهد شـد. 

آمــوزش والديــن از نظــر پرهيــز از مــواد غذايــی و داروهــای اكســيدان، مراقبــت دقيــق در طــی 
بيماری هــای عفونــی و شــناخت عاليــم ابتدايــی هموليــز مثــل تغييــر رنــگ ادرار، ضعــف و بيحالــی 

و زردی ضــروری اســت. 

  Compounds associated with hemolysis in glucose.6 phosphate dehydrogenase (G6PD)

 Drugs and chemicals that are safe for class II*
and III G6PD variants

 Drugs and chemicals that are unsafe for class*
I,II and III G6PD

Acetaminophen
Ascorbic acid
Aspirin
Chloramphenicol
Chloroquine
Colchcine
Diphenhydramine
Isoniazid
Menadione sodium bisulfite
Phenacetin
Phenylbtazone
Phenytoin
Probencid
Procainamide
Pyrimethamine
Quinidine
Quinine
Streptomycin
Sulfamethoxypyridazine
Sulfisoxazole
Trimethoprim
Tripelennamine
Vitamin K

)Furazolidone(furoxone
Methylene blue
)Nalidixie acid)neggram
)Naphthalene)mothballs
)Nitrofurantoin)furadantin
)Phenythydrazine(pyridium
Phenythydrazine
Primaqune
Sulfacetamide
)Sulfamethaxazole(Gantanol
Sulfanilamide
Sulfapyridine
Thiazolesulphone
Toluidine blue
)Trinitrotoluene)TNT

G6PDD جدول (3-2(: داروهای مورد احتياط در بيماران
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:E کمبــود ویتاميــن  •

 ويتاميـن E يـك ويتاميـن محلـول در چربی اسـت كه خواص آنتـی اكسـيدانی دارد و باعث كاهش 
پراكسيداكسـيون اسـيدهای چـرب اشـباع نشـده می شـوند . نـوزادان پره تـرم و شـيرخواران با وزن 

تولـد كم، دچـار كمبود ايـن ويتامين می باشـند.
بيمـاران مبتـال به سـوء جذب مزمن چربی، اغلـب دچار كمبود عالمتدار ويتامين E می شـوند. عالئم 
در نـوزادان نـارس و دچـار كاهـش وزن بـه صـورت آنمی همولتيـك، رتيكولوسـيتوز، ترومبوسـيتوز، 
بيمـاری مزمـن ريوی، همـوراژی داخل جمجمه و رتينوپاتی ناشـی از پره ماچوريتـی تظاهر می يابد. 
بـا ايـن وجـود در حـال حاضـر اسـتفاده رايـج از مكمـل هـای وريـدی يـا دوز بـاالی ويتاميـن E در 

نـوزادان توصيه نشـده اسـت.

•  هموگلوبينـــوپاتی ها:

• •  تاالسمــی:

نقص در سـنتز گلوبين گلبول های قرمز، عامل ايجاد تاالسـمی می باشـد.   تاالسمی در نژاد چينی، 
تاالسـمی در مديترانه ای هـا و خاورميانه و  مالزيايـی، اندونزيايی ها و آفريقا بيشـتر ديده می شـود. 

آفريقايی ها بيشتر شـيوع دارد.

هموگلوبيـن E در جنوب شـرق آسـيا شـايعتر اسـت. 4 سـندروم تاالسـمی آلفا )ناقـل خاموش،  
گلوبين  تاالسـمی Trait، بيماری هموگلوبين H و هيدروپس فتاليس( به علت نقص توليد زنجيره 

بـه ترتيـب نقـص در يـك، دو، سـه يا چهار ژن مسـئول توليـد گلوبيـن  رخ می دهد.
تظاهر می يابد: ناقل  برای تاالسـمی بتا،  2 ژن مسـئول شناخته شده است، ليكن 4 شكل تاالسمی

خاموش، بتا تاالسمی Trait، تاالسمی اينترمديا و تاالسمی ماژور.
اسـمير خـون محيطـی شـامل ميكروسـيت ها، سـلول های هـدف و گلبول هـای قرمـز هسـته دار 
می باشـد. در مـوارد شـديدتر تاالسـمی، اشـكال عجيـب RBC هـا و قطعـات RBC ديده می شـود. 
تترامرهـای هموگلوبيـن غير طبيعی در تاالسـمی ها، در سيسـتم رتيكو لواندوتليال و مغز اسـتخوان 

تجمـع يافتـه  و منجر به اريتروپوئز غير موثر می شـود .
و تاالسـمی  منجر به كاهش شـدت تاالسـمی می شـود، زيرا كه نسـبت  همراهی توام تاالسـمی

تقريبا متعـادل می ماند . گلوبيـن   به 
ميسر است . از طريق نمونه گيری از پرزهای كوريون جنينی  تشخيص پره ناتال تاالسمی  و
(سن 10-12 هفته( يا آمينوسنتز (20 - 15 هفته( و آزمايش بررسی DNA  و بعد از هفته 20 - 18 
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حاملگی با بررسی رتيكولوسيت جنينی می توان به تشخيص رسيد.

جدول (4-2(: نقايص ژنتيكی و تظاهرات بالينی و آزمايشگاهی انواع تاالسمی

: • • •  تاالسمی 

 توليـد  گلوبيـن از اواسـط دوره جنينـی غالـب می شـود و نقايـص سـنتز در زمـان تولد مشـخص 
می شـود. هيدروپـس فتاليـس شـديدترين و نادرتريـن فـرم  تاالسـمی می باشـد و زمانـی رخ 
می دهنـد كـه  نـوزاد از هـر والد زنجيره حذف شـده را دريافت كند (سـندروم هموگلوبيـن بارت(.  
ايـن جنين هـا در داخـل رحـم بـه علـت آنمی شـديد دچـار نارسـايی ثانويه قلبـی شـده و در غياب 
درمـان منجـر بـه هيدروپـس فتاليـس می گردنـد. هيپرتروفی جفـت رخ می دهد و اغلـب طی هفته 
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30-40 يـا مـدت كوتاهـی بعـد از تولـد فـوت می كنند.
نـوزادان بـا هپاتواسـلپنومگالی، زردی و آنمی هموليتيك ميكروسـتيك هيپوكـروم، بايد از نظر نقص 

، (بيماری هموگلوبين H(  بررسـی شـوند. 3 ژن 
درمان حمايتی است و شامل مصرف مكمل اسيد فوليك، توجه به افزايش بار آهن می باشد.

 هيپراسپلنيسـم، با لكوپنی، ترومبوسـتيوپنی و بدتر شـدن آنمی مشـخص می شـود و در اين موارد 
اسـپلنكتومی توصيه می شود.

صفــت  تاالســمی (trait( بــا آنمــی خفيــف همــراه بــا ميكروســيتوز، هيپوكــروم و اريتروســيتوز 
مشــخص می شــود. هموگلوبيــن بــارت بــه صــورت خفيــف در ابتــدای تولــد افزايــش يافتــه اســت. 
ــه صــورت  ــوال تشــخيص ب ــی رود. معم ــه كار م ــد تشــخيص ب ــت تائي ــن جه ــز ژن  گلوبي آنالي
بيمــاری كــه آهــن كافــی دريافــت كــرده،  الكتروفــورز هموگلوبيــن نرمــال دارد و وجــود تاريخچــه 

ــود. ــواده  داده می ش ــمی  در خان تاالس
ناقل خاموش معموال بدون عالمت است و ليكن گاهی با گلبول های ميكروسيت همراهی دارد.

: • • •  تاالسمی

معمـوال در ابتـدای تولـد تشـخيص داده نمی شـوند. اغلـب بعـد از  6 ماهگی با آنمی ميكروسـيتيك 
تظاهـر می يابنـد. قبـال نـوع شـديد بيمـاری آنمـی كولـی ناميده می شـد وليكن امـروزه به 2 دسـته 

تاالسـمی مـاژور و اينترمديـا تقسـيم می گردد.
بيمـاران مبتـال با اسـپلنومگالی، كاهش رشـد، آنمـی هموليتيك ميكروسـيتيك همراه بـا اريتروپوئز 
غيـر موثـر، سـلول های هـدف در اسـمير خـون محيطـی و اريتروپوئـز خارج مغـز اسـتخوان مراجعه 

می كننـد. آناليـز Hb ، افزايـش Hb F و Hb A2 و كاهـش Hb A را نشـان می دهـد.
در تاالسمی اينترمديا، بيماران بدون نياز به تزريق خون قادر به نگهداری Hb باالتر از g/dlس 7 می باشند.
در تاالسـمی مـاژور نيازمنـد ترانسـفوزيون مكـرر و درمـان، شـالتور آهـن برای حفظ رشـد مناسـب 

هسـتند. افزايـش بـار آهـن علـت اصلی مـرگ و ميـر و عـوارض در دهـه دوم زندگی می باشـد. 
در صورت بروز شـواهد هيپراسپلنيسـم، اسپلنكتومی انديكاسـيون می يابد. تغييرات و دفورميتی های 

اسـتخوانی بـه علـت هماتوپوئز خارج مغز اسـتخوان در اين بيمـاران رخ می دهد.
صفت بتا تاالسـمی (trait(، با اختالالت اسـمير خون محيطی تشـخيص داده می شـود: ميكروسيتوز، 
هيپوكرومـی، اريتروسـيتوز و حضور سـلول های هـدف و اليپتوسـيتوز. در آناليـز Hb، افزايش خفيف 
HbA2 و HbF ديـده می شـود. هـر چنـد بـه علـت برخـی موتاسـيون ها و يـا همراهـی بـا آنمی فقر 
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آهـن، ممكن اسـت ايـن تغييرات ديده نشـوند.
در بتـا تاالسـمی نـوع ناقل خاموش، اسـمير خون محيطی و اناليز Hb نرمال اسـت و تشـخيص فقط 
با بررسـی خانواده آنان كه مبتال به سـندرم های بتا تاالسـمی شـديدتری هسـتند، ميسـر می شـود. 

 : E هموگلوبيــن  • •

يكـی از شـايعترين هموگلوبينـو پاتی هـا در دنيـا اسـت. ايـن نوع تاالسـمی با بيماری كمـی و كيفی 
هموگلوبين، بيشـتر در جنوب شـرق آسـيا مانند الئوس، كامبوج و تايلند ديده می شـود. جايگزينی 

هموگلوبيـن باعـث ايجاد هموگلوبين E می شـود. نوكلئوئيـد GL 26LY در ژن 
بيمـاران مبتـال دچـار آنمی می باشـند. بيمـاران هموزيگـوت دچار آنمی ميكروسـيتيك متوسـط تا 
شـديد هسـتند. طيـف Hb بيـن 2 تا gr/dl 7 می باشـد و كـودكان مبتال معموال هپاتواسـپلنومگالی 

و كاهـش رشـد دارند.

• •  آنمی سيكل سل:

 بيمــاری ســلول داســی يــك  مشــكل شــايع در آمريــكا اســت. ازهــر 400 نــوزاد يــك نفــر مبتــال 
ــا  ــره بت ــك در زنجي ــيد گلوتامي ــای اس ــه ج ــن ب ــه والي ــيد آمين ــاری اس ــن بيم ــد. در اي می باش
گلوبيــن قــرار گرفتــه و Hbss ايجــاد می كنــد. همراهــی Hbs بــا ســاير هموگلوبينوپاتــی هــا نظيــر 
ــل  ــيكل س ــی از س ــای مختلف ــد فرم ه ــمی، می توان ــا تاالس ــا بت ــن  Hb  C,D,O arab ي هموگلوبي
هموگلوبينوپاتــی ايجــاد كنــد در ايــن بيمــاری شــدت بيمــاری نســبت بــه Hbss كمتــر می باشــد.
يافته بالينی اصلی بيماری سـيكل سـل، آنمی هموليتيك همراه با رتيكولوسـيتوز و ظهور سلول های 
داسـی شـكل در اسـمير خـون محيطی می باشـد. نـوزادان معموال بـدون عالمتند و در سـنين باالتر 
كـه HbF كاهـش يافتـه و زنجيره موتاسـيون يافته  طی سـال اول بـروز می يابد، عالئـم و عوارض 
بيمـاری نظيـر عملكـرد ناقص طحـال و عفونت هـای باكتريايی به خصـوص پنوموكوک هـا كه عامل 

اصلـی مـرگ و مير در شـيرخواران و كـودكان جوان هسـتند، تظاهر می يابد.
تظاهــرات بــه صــورت شــير خــوار كــم خــون بی قــرار، كــه دچــار سكستراســيون  كبــدی يــا طحال 
شــده اســت، مــی توانــد بــروز می يابــد. كريزهــای آپالســتيك بــه دنبــال عفونــت يــا داروهــا ممكــن 

اســت رخ دهــد.
انسـدادهای عروقـی در دسـتها و پاهـا (سـندروم داكتيليـت( كه بـا درد و قرمزی وتورم در دسـتها و 

پاهـا رخ می دهد.
درمان هـای حمايتی نظير پروفيالكسـی با پنی سـيلين، ايمن سـازی عليه پنوموكـوک و هموفيلوس 
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آنفلوانـزا، می توانـد باعـث كاهش مرگ و مير در شـيرخواران و كودكان شـود.
تاريخچـه طبيعـی تظاهـر بيمـاری به صورت حـوادث انسـداد عروقی، بيمـاری حاد يا مزمـن ريوی، 
سـكته مغـزی، سـپس بـه دنبـال كاهـش عملكـرد طحـال، نكـروز  آواسـكولر مفاصـل، رتينوپاتی و 

افزايـش بـار آهن (بـه دنبـال ترانسـفوزيونهای متعدد( می باشـد.
از مخدرهـا و NSAID هـا و هيدراسـيون بـرای كريزهـای دردنـاک می تـوان اسـتفاده كـرد. تجويـز 
Hb S  می گردد. هيدروكسـی اوره باعـث كاهش حمالت انسـداد عروقی در بين بيمـاران Hbss و °

آنمی به علت توليد ناکافی گلبــول قرمز:

کم خونی فقر آهن: 
جـزء علـل اصلـی كم خونـی در شـيرخواران وكـودكان محسـوب می شـود و باعـث عـوارض تكاملی 
عصبـی می گـردد. بـا توجـه بـه تشـويق مصرف شـير مـادر، مكمل هـای آهـن موجـود در فورموال و 
سـرالک ها و تاخير شـروع شـير گاو تا بعد از يك سـالگی، ميزان شـيوع فقر آهن كمتر شـده اسـت.

آهـن يـك عنصـر ضـروری محسـوب شـده كـه بـا پروتئيـن  هـم  بانـد شـده و در هموگلوبيـن و 
يافـت می شـود.  ميوگلوبيـن 

بقيـه آهـن اضافـی به صـورت فريتين و هموسـيدرين  ذخيره می شـود. درصد كمی از آهن در سـاير 
آنزيم هـا نظيـر سـيتوكرومها و كاتاالزهـا بـه كار مـی رود. بـا توجه به افزايش سـريع تـوده عضالنی و 
حجـم خونـی در نـوزادان، نياز به آهن بيشـتر می باشـد. ميـزان ذخيره آهـن در بدن نـوزادان به وزن 
تولد آنها نيز بسـتگی دارد. 80 % آهن مورد نياز نوزادان ترم در سـه ماهه سـوم كسـب شـده اسـت، 

و ايـن مقـدار بـرای نـوزاد ترم تا 4 الـی 6 ماهگی كفايـت می كند.
نـوزادان نـارس و بـا وزن تولـد پاييـن، رشـد بعـد از تولـد سـريعتری دارنـد و ريسـك كم خونـی فقر 
آهـن طـی 3 مـاه اول بعـد از تولـد افزايـش می يابد.  نـوزادان متولد شـده آنميـك و آنهايی كه تحت 
آزمايشـات مكـرر، ترومـا و جراحـی اختالالت اناتوميكـی قرار گرفته اند، بيشـتر دچار كـم خونی فقر 

می شـوند. آهن 
بـا اينكـه هـم شـير گاو و هـم شـير مـادر هـر دو حـاوی آهـن می باشـند، اما زيسـت فراهمـی آهن 

موجـود در شـير مادر بيشـتر می باشـد.
از سـن 4 ماهگـی توصيـه بـه شـروع آهـن مكمـل می شـود تـا زمانيكـه شـيرخوار قـادر بـه مصرف 
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غذاهـای حـاوی آهـن گـردد. با توجه به ريسـك دفـع خون از دسـتگاه گـوارش در نوزادانيكه  شـير 
گاو مصـرف می كننـد و همچنيـن ميـزان پاييـن زيسـت فراهمـی آهن موجـود در شـير گاو، توصيه 

می شـود تـا يك سـالگی از مصـرف شـير گاو پرهيـز گردد.
ــه نظــر ســاده مــی رســد، ليكــن كمبودهــای  تشــخيص آنمــی فقــر آهــن شــديد در كــودكان ب
خفيفتــر می توانــد منجــر بــه آنمــی نشــود و افتــراق آن از ســاير علــل كــم خونــی ميكروســيتيك 
ــه  ــا مزمــن مشــكل می باشــد. طبــق توصي ــه بيمــاری حــاد ي ــه خصــوص در بيمــاران مبتــال ب ب
ــه  ــالگی توصي ــك س ــن در ي ــری هموگلوبي ــكا )AAP(، بررســی و اندازه گي ــودكان آمري ــن ك انجم
می شــود. توجــه بــه شــرح حــال دقيــق وضعيــت تغذيــه ای، ســوء جــذب، دريافــت، هنــگام شــير 

ــد. ــرروی می باش ــد ض ــه تول گاو و تاريخچ
در ابتـدای آنمـی فقـر آهـن، ذخايـر مغـز اسـتخوان كاهش يافتـه به تدريج سـطح سـرمی ناقل های 
آهـن نظيـر فريتيـن و ترانسـفرين نيـز كاهـش می يابـد. در انتهـا گلبـول قرمـز  تحـت تاثيـر قـرار 

می گيـرد و كـم خونـی ميكروسـيت هيپوكـروم، رخ می دهـد.
آزمايـش غربالگـری شـامل سـطح آهـن سـرم، ظرفيت توتـال بانـد شـدن آهـن )TIBC(، فريتين و 
درجـه اشـباع ترانسـفرين، می توانـد در مـوارد بيمـاری حاد و يـا مزمن قابـل ارزيابی صحيح نباشـد.
هنــوز تســت اپتيمــال جهــت بررســی فقــر آهــن در نــوزادان نــارس مشــخص نشــده اســت. تجويــز 
ــاه، روش  ــك م ــه مــدت ي ــر آهــن ب ــا دوزmg/kgس 6-2  در آنمــی فق ــك دوره آهــن ب آزمايشــی ي
ــه طوريكــه اگــر Hb حداقــل mg/dlس1  افزايــش  ــرای تشــخيص فقــر آهــن می باشــد. ب مناســبی ب
ــه داده  ــد ادام ــاه بع ــی 3 م ــا 2 ال ــر آهــن  داده می شــود و آهــن ت ــی فق ــد، تشــخيص كم خون ياب

می شــود .
غربالگری از نظر سـطح سـرمی سـرب برای كودكان با حال عمومی خوب و دچار آنمی ميكروسـيت 

و هيپوكروم نيز توصيه می شـود.

پروفيالکسی آنمی فقر آهن:

1. شيرخواران ترم: بر اساس توصيه طب اطفال آمريكا در سال 2010، در شيرخوارانی كه با شير 
مادر تغذيه می شوند. در سن 4 ماهگی بايد آهن مكمل شروع شود. شيرخوارانی كه شيرمادر مصرف 

نمی كنند، با فرموالی غنی شده با آهن (mg/kg/day ی2( از بيمارستان به خانه فرستاده می شوند.
2. در مـورد نـوزادان پـره تـرم و پيشـگيری از آنمـی: آهـن مكمـل بـرای نـوزادان پره تـرم بين 6ـ4 
هفتگـی، در شـروع رتيكولوسـيتوز، تجويـز می شـود و منجـر بـه سـطح هموگلوبيـن باالتـر، افزايش 
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ذخايـر آهـن و پاييـن آوردن ريسـك آنمـی فقـر آهـن پـس از 6 مـاه اول زندگی می شـود.
شـروع زودرس مكمـل آهـن (تا هفته سـوم( در مقابل شـروع ديـررس آن (4 هفته تـا 60 روز( منجز 
بـه اختـالف در عواقـب شـناختی نمی شـود، امـا افزايـش ميـزان معاينـه غيـر طبيعی عصبـی در 5 

سـالگی، در گروهـی كـه آهـن بصـورت ديـررس دريافت كـرده بودند، ديده شـد.
اينكـه آهـن مكمـل در پـره تـرم هـا و نـوزادان بـا وزن كـم تولد، اثـرات طوالنـی مـدت روی عواقب 

عصبـی تكاملـی و رشـد دارد يـا خير، معلوم نشـده اسـت.
بصــورت روتيــن در نــوزادان پــره تــرم زمانــی كــه بــه تغذيــه كامــل رســيدند، آهــن مكمــل بــه 

ــم. ــروع می كني ــه ش ــن المانت ــوع آه ــزان mg/kg/day ی   4-2 از ن مي
هيـچ فايـده هماتولوژيك قابل تشـخيصی دركسـانيكه كـه دوزهای باالتر از اسـتاندارد آهـن دريافت 
می كنـد، ديـده نشـده اسـت. در حقيقـت آهن اگـزوژن اضافه مـی تواند در آسـيب اكسـيداتيو نوزاد 

پـره ترم دخالت داشـته باشـد.
ويتاميـن Eس  (25ـ5 واحـد در فـرم محلـول در آب( روزانـه تا سـن 40-38 هفتگی پـس از لقاح داده 

می شـود (معمـوالً در موقـع ترخيص از بيمارسـتان قطع می شـود(.

جدول (5-2(: راهنمای تجويز آهن مكمل در شيرخواران در سال اول زندگی

آنمــی فيزیولوژیک در شيــرخواران و آنمی پره مچـوریتی: 
آنمـی فيزيولوژيـك دوران شـيرخوارگی در نـوزادان نـارس و يـا بيمـار، بـه جهت تعـدد نمونه گيری، 

می گردد. تشـديد 
اغلـب تزريـق خـون در نـوزادان در 3-4 هفتـه اول عمـر الزم می شـود. قبـال تجويـز اريتروپويتيـن 

(EPO( جهـت  كاهـش ترانسـفوزيون خـون و عـوارض ناشـی از آن توصيـه می گرديـد. 
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1. تـوده RBC و ذخايـر آهـن بعلـت وزن پايين تولد، كم می باشـند. با وجـود اين غلظت هموگلوبين 
در نـوزادان ترم و پره ترم مشـابه می باشـد.

2. سطح هموگلوبين در نوزاد پره ترم، زودتر از نوزاد ترم به حداقل می رسد. داليل آن عبارتند از:
الف( طول عمر RBC در مقايسه با نوزاد ترم كاهش يافته است. 

ب( در نـوزاد پـره تـرم رشـد سـريعتر اتفـاق می افتد، به عنـوان مثال يك نـوزاد پره تـرم كـه grه 150 در 
هفتـه افزايـش وزن دارد، نيـاز به تقريباً 12 سـی سـی در هفتـه، افزايش در حجم خـون دارد.

ج( بسـياری از شـيرخواران پـره تـرم تـوده RBC و ذخايـر آهـن شـان كاهـش می يابـد كـه علـت 
آن خونگيری هـای اياتروژنيـك بـرای تسـت های آزمايشـگاهی مـی باشـد كـه ايـن مـورد می تواند با 

اسـتفاده از ميكروتكنيك هـا حـذف شـود.
د( كمبـود ويتاميـن E در شـيرخواران پره ترم كوچك شـايع اسـت، مگر اينكه ويتاميـن E به صورت 

اگزوژن تأمين شـود.
3. حداقـل ميـزان هموگلوبيـن در كـودک پـره تـرم پاييـن تـر از تـرم می باشـد، چـون خونسـازی 
توسـط كـودک تـرم تـا سـطح هموگلوبيـن g/dlس11-10  انجام می شـود. امـا در نوزاد پره تـرم تا حد 

هموگلوبيـن g/dl س9-7  عمـل می كنـد.
4. تجويـز آهـن قبـل از سـن 14 - 10 هفتگـی، حداقـل سـطح هموگلوبيـن را افزايـش نمی دهد يا 

سـرعت كاهـش آن را كـم نمی كنـد. بـا وجـود اين آهـن برای اسـتفاده بعـدی ذخيره می شـود.
5. زمانـی كـه هموگلوبيـن بـه حداقـل رسـيد، توليـد RBC تحريـك می شـود و ذخاير آهن سـريعاً 

تخليـه می شـوند، چـون آهـن كمتـری در شـيرخوار پـره ترم نسـبت بـه ترم ذخيره شـده اسـت.

اندیكاسيــون ترانسفـوزین خـون: 
بـا توجـه بـه نقـش گلبـول قرمـز در تغذيه و اكسـيژن رسـانی بـه بافت ها، كـم خونی باعـث اختالل 
جـدی در اكسيژناسـيون بافت هـا می شـود. اكسيژناسـيون موثـر بافت هـای بـدن نـه تنهـا به غلظت 
خـون )Hgb( مرتبط اسـت، بلكـه به ميزان ميل تركيبـی هموگلوبولين با اكسـيژن)affinity(، ميزان 

ويسـكوزيته و وضعيـت قلب و عـروق بيمار نيز بسـتگی دارد.
تنهـا انديكاسـيون مطلـق اصـالح سـريع كم خونی بـه روش ترانسـفوزيون خـون، در موارد از دسـت 
رفتـن حـاد و شـديد خـون كه منجـر به مخاطـره افتـادن اكسيژناسـيون بافت هـای بـدن می گردد، 

می باشـد.
در اكثـر مراكـز بيمارسـتانی كـودكان در بيمـاران بدحال نظير اختـالالت قلبی ريوی، ترانسـفوزيون 
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خـون جهـت حفـظ )Hgb(  نزديـك بـه مقـدار طبيعی برای سـن صـورت می گيرد. (جـدول 2-6(

سن پس از تولد حمایت تنفسی )%Hb: g/dl  )HCTبدون  حمایت تنفسی

هفته اول(35( 5/ 11(30(10

هفته دوم(30(10(25(5 /8

هفته سوم و بعد از آن(25(5 /8(23(5 /7

تعریف حمایت تنفسی نياز به  Fio2> 2۵% یا نياز به افزایش فشار راه های هوایی.
 هموگلوبين به صورت g/dl و هماتوکریت بشكل % نشان داده می شود.

جدول (6-2(: آستانه هماتوكريت و هموگلوبين پيشنهاد شده برای تزريق خون در نوزاد با آنمی پره مچوريتی، بر اساس آستانه تعريف 
شده تزريق خون در مطالعه Cochrome سال 2011

راهنمایی تزریق خون برای نوزادان پره ترم بر اساس کتاب
:cloherty and stark’s manual of neonatal care 

اين نوزادان به تزريق p.c نياز دارند: 
1. شيرخواران بدون عالمت با Hct > %18س )g/dlس   6 < س   Hbg( و رتيكولوسيت كمتر ازcell/µlس 100/000 

(كمتر از 2 %(
2. شيرخواران با  Hct > % 20 يا )g/dl س7س < Hb(   كه اكسيژن دريافت می كنند، نياز به تهويه مكانيكی 

ندارند، اما يك يا چند شرط زير دارند:
)RP <   سmin/80( يا تاكی پنه )HR <تاكی كاردی )180س •

• در عرض 48 گذشته نياز به اكسيژن آنها دوبرابر شده است.
• اسيدوز متابوليك حاد )PH > 2/7( يا الكتات <  Lس /mEqس 2/5

• افزايش وزن كمتر از  g/kg/dayس10 برای 4 روز در حاليكه انرژی < kcal/kg/dayس 120 دريافت می كند.
• اگر شيرخوار در عرض 72 ساعت آينده، قرار است تحت عمل جراحی ماژور قرار گيرد.

 MAP > س 8سcmH2o نيازمند حداقل تهويه مكانيكی، كه بصورت Hbg > س 8سgr/dl يا Htc > 3. شيرخوار با 25 %س
.FIO2 ≥ 0 / 4 و/يا  ،HFO در MAP > 14 اعمال شود. يا conventional يا تهويه cpap كه بوسيله

Hct  يـــا g/dlس 10س < Hbg بـــا نيـــاز بـــه تهويـــه مكانيكـــی متوســـط  4. شـــيرخوار بـــا 30 %س < سســـس
ــرای  ــا 14س > MAP بـ ــه Conventel يـ ــرای تهويـ ــا cmH2oس 8س < MAP بـ ــه بـ ــديد كـ ــا شـ تـ

ــود. ــی شـ ــف مـ ــا fio2 < 0/4   تعريـ ــيون high frequencyس )HFO( و يـ ونتيالسـ
5. در خونريزی ≤20 % حجم خون كه بدون عالمت باشد، يا خونريزی ≤10 % كه عالئم كاهش 

اكسيژن رسانی بافتی را نشان دهد. 



بیماری های خونی و بدخیمی ها در نوزادان52

Nelson Textbook of Pediatrics  جدول(7-2(: پروتكل تزريق خون در نوزادان بر اساس كتاب

نقـش اریتــروپویتين:
توصيه  آن  از  ناشی  عوارض  و  ترانسفوزيون خون  )EPO(  جهت كاهش  اريتروپويتين  تجويز  قبال 
می گرديد. اخيرا FDA آمريكا مصرف روتين EPO رابه جهت عوارض نظير افزايش ريسك مرگ و 
مير، انفاركتوس قلبی، سكته مغزی، ترومبوز وريدی و پيشرفت سرطان در بالغين  محدود كرده است. 
دو دسـتور العمـل مصـرف EPO توضيـح داده شـده اسـت: شـروع EPO قبـل از روز هشـتم باعـث 
كاهـش تعـداد ترانسـفوزوين خـون می شـود، اما تاثيـری در كاهـش عـوارض و مرگ و مير نداشـته 

اسـت و حتـی باعـث افزايـش ريسـك رتينوپاتی ناشـی از نارسـی می شـود. 
اسـتفاده ديرتـر از EPO (بعـد از روز 8( منجـر بـه كاهـش تعداد ترانسـفوزوين خون می شـود، اما بر 

پيـش آگهی كلی تاثير نداشـته اسـت. 
تاثير EPO بر نوزادان پره ترم بزرگتر نسبت به گروه ELBW (بسيار كم وزن( بيشتر می باشد. 

در حـال حاضـر مـا بصـورت روتيـن از اريتروپويتيـن بـه صورت پروفيالكسـی بـرای آنمی اسـتفاده 
نمی كنيـم. اگـر چـه ممكـن اسـت بعنـوان يك انتخـاب در مـواردی كـه خانـواده رضايت بـه تزريق 

فرآورده هـای خـون نمـی دهنـد، در نظـر گرفته شـود.

سایــر علل آنمـــی:

اریتروبالستـوپنی موقتی دورة کودکی: 
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ايـن بيمـاری به صورت اكتسـابی، موقتی و به صورت آنمی نروموسـيتيك هيپوپالسـتيك در سـنين 
2-3 سـالگی بيشـتر رخ می دهـد. در نوزادان نادر اسـت. اتيولوژی شـناخته شـده ای نـدارد و احتماالً 
در نتيجـه آسـيب ويروس هـا بر پيـش سـازهای رده اريتروييد پديد می آيد. شـدت آنمی متوسـط تا 
شـديد اسـت.  معموال تشـخيص گذشـته نگر می باشـد. درمان حمايتی اسـت. اغلب بيماران طی 1 
تـا 2 مـاه بهبـود پيـدا می كننـد. معمـوالً در تشـخيص افتراتی كـم خونـی دياموند بلك فـان  يا كم 

خونـی بـه دنبـال عفونـت پاروويروس نيز مـد نظر قـرار می گيرد.

:B19 کم خونی به دنبـال عفونت پاروویـروس

پاروويـروسB19 كـه در سـلول های پيـش سـاز رده اريتروييـد تكثيـر می يابـد، باعـث بيماری هـای 
گوناگـون می شـود. ايـن ويـروس عامل بيماری پنجم اسـت. عالئم مفصلـی و راش پوسـتی به دنبال 

رسـوب كمپلكس هـای ايمنـی در عـروق و سـطوح مفصلـی رخ می دهد.
گاهـی پاروويـروس باعـث كريـز آپالسـتيك در بيمـاران بـا بيمـاری زمينـه ای آنمـی هموليتيـك 

می گـردد.
در بيمـاران بـا نقـص ايمنـی منجـر بـه آنمـی مزمن می شـود كه بـه درمـان  IVIG پاسـخ می دهد. 
ابتـال بـه پاروويـروس طـی حاملگی منجر بـه آنمی، هيدروپـس فتاليس، مرگ جنين يـا عفونت های 
مـادرزادی می گـردد. ميـزان انتقـال از جفـت ايـن ويـروس حـدود 33 % تخميـن زده شـده اسـت. 
اغلـب مورتاليتـی داخـل رحمـی به دنبـال ابتال به عفونـت طی 20 هفتـه اول حاملگـی رخ می دهد. 
تروموبوسـيتوينی شـديد در بيـش از يك سـوم جنين ها می توانـد رخ دهد كه نياز بـه تزريق داخل 
رحمـی پالكـت دارنـد. درمـان جنين هـای هيدروپيك با تجويز داخـل رحمی گلبـول قرمز به جنين 

می گيرد. صـورت 

کم خونی دیاموند بالک فان: 

بيمـاری نـادر، اتـوزوم غالب بـا درگيری مغز اسـتخوان كه به صورت آنمی ماكروسـيتيك مـادرزادی 
همراه با رتيكولوسـيتوپنی می باشـد. رده اريتروييد مغز اسـتخوان كاهش يافته اسـت. سـطح سـرمی 
EPO افزايـش يافتـه اسـت. سـطح آدنوزيـن د آمينـاز اريتروسـيتها افزايـش می يابد. بيمـاران مبتال 

معمـوال يـك يـا دو ناهنجـاری ماننـد قـد كوتـاه، وزن كـم، اختالالت اسـكلتی (شسـت دسـت های 
دفورمـه( و ناهنجاری هـای احشـايی دارند.

سـن تظاهـر بيماری 2 ماهگی اسـت. در مقايسـه بـا بيماری آنمی فانكونـی، اين بيمـاران از بدو تولد 
كـم خونـی دارنـد. در حاليكـه در آنمـی فانكونـی، در سـنين باالتـر دچار آنمـی می شـوند. در آنمی 
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فانكونـی شـكنندگی كرومـوزوم لنفوسـيتها بيشـتر ديـده می شـود. افتراق ديگـر بيماری، سـندروم 
پيرسـون می باشـد. (جـدول 7-2( دو سـوم بيمـاران مبتال بـه آنمی ديامونـد بالک فان بـه درمان با 
كورتيكواسـتروييد پاسـخ می دهنـد. موارد مقاوم بـه درمان، با ترانسـفوزيون های مكـرر خون مواجه 
هسـتند كـه عارضـه اضافـه بـار آهـن نيـز بايـد مدنظر قـرار گيـرد. در ايـن دسـته از بيمـاران پيوند 
سـلول بنيـادی گاهـی كمـك كننده اسـت. در ايـن بيماران ريسـك آنمی آپالسـتيك، سـندرم های 

ديسپالسـتيك، لوسـمی حـاد و سـاير بدخيمی هـا در مراحـل بعـدی زندگی افزايـش می يابد.

آنمی فانكونی: 

ايـن بيمـاری عامل آنمی خالص در نوزادان محسـوب نمی شـود. ايـن بيماری با اختـالالت ظاهری و 
نقايـص تولـد همراهی دارد و افزايش شـكنندگی كروموزوم در اين بيمـاران رخ می دهد.

تظاهرات هماتولوژيك شـامل كم خونی ماكروسـيتوز می باشـد. معموال آنمی آپالسـتيك  در سـن 8 
ماهگـی، يا بعـد از ايجاد بدخيمی ايجاد می شـود.

درصـد كمـی از ايـن بيماران دچار نقص راديوس می باشـند. ريسـك ايجاد بدخيمـی در اين بيماران 
زياد می باشـد. تسـت تشـخيصی به صورت مشـاهده شـكنندگی كروموزوم لنفوسـيت ها در مواجهه 

با مـواد قليايی كننده اسـت.

سندرم پيرسون: 

معموال با سـيتوپنی زودرس، ماكروسـتيوز، اختالل عملكرد اگزوكرين پانكراس، اسـيدوز، سپسـيس 
و نارسـايی كبـد و كليه و مـرگ زودرس همراهی دارد.  آنمی سيدروپالسـتيك در اغلب بيماران طی 
6 مـاه اول زندگـی تظاهر می يابد. مغز اسـتخوان حاوی سـلول های پيش سـاز واكوئلـه و دارای حلقه 

سيدروبالسـت می باشـند. رسـوب چربی در بافت پانكراس در سـونوگرافی مشهود است.
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شكل (8-2(: سندروم های نارسايی مغز استخوان در نوزادان
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مت  همـوگلوبینمی  

دکتر قاسم بيانی
فوق تخصص نوزادان و استاديار دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی

يك اختالل هموليتيك نمی باشـد. مت هموگلوبين يك مشـتق اكسـيد شـده هموگلوبين اسـت كه 
آهـن هـم (heme( فـرم فريـك )+fe3( يا حالت اكسـيد شـده می باشـد، در حاليكـه در هموگلوبين، 
آهـن فـروس )fe+2( يـا فـرم احيـاء شـده می باشـد . بـه دليـل اينكـه مت هموگلوبيـن قادر بـه باند 
شـدن با  اكسـيژن نمی باشـد، وجـود مقدار زيـادی از آن باعث اختالل در تبادل اكسـيژن  می شـود.
بــه طــور نرمــال مقــدار اندكــی مت هموگلوبيــن روزانــه در داخــل بــدن بــه دليــل عوامــل انــدوژن 
 NADH ــل ــيله عم ــه وس ــن ب ــد مت هموگلوبي ــن تولي ــود )auto oxidation(. اي ــكيل می ش تش
(نيكوتيناميــد آدنيــن دی نوكلئوتيــد دی هيدروژنــاز( گلبول هــای قرمــز و ســيتوكروم b5 ردوكتــاز 
كاهــش می يابــد، بــه طوريكــه ســطح آن در افــراد نرمــال بــه نــدرت بيشــتر از %1 می شــود. يــك 
ــن   ــاز همچني ــن – NADPH ردوكت ــط مت هوگلوبي ــلولRBC توس ــل س ــدد در داخ ــش مج كاه
ــط  ــط توس ــم فق ــن انزي ــد. اي ــل نمی كن ــك عم ــاالت فيزيولوژي ــت ح ــه تح ــرد ك ــورت می گي ص
ــن  ــا متيل ــان مت هموگلوبينمــی ب ــه اســاس درم ــال می شــود ك ــات شــيميايی خاصــی فع تركيب
ــدان  ــابی، فق ــی اكتس ــالالت محيط ــی از اخت ــوال  تركيب ــی معم ــد . مت هموگلوبينم ــو می باش بل

ســيتوكروم b5 ردوكتــاز و يــا وجــود يــك هموگلوبيــن M اســت.

انــواع:

 مت هموگلوبينمی اکتسـابی: 
در افـراد نرمـال بـه دنبـال تمـاس بـا مـواد شـيميايی مثـل رنگ هـای aniline كـه مسـتقيما آهـن 
هموگلوبيـن را اكسـيده می كنـد، ايجاد می شـود. نوزادان بـه دليل اينكه هموگلوبين جنينی نسـبت 
به هموگلوبين A  آسـانتر اكسـيده می شـود و همچنين كمبود فعاليت آنزيم سـيتوكروم b5 ردوكتاز، 
طـی چنـد ماه اول زندگی حساسـتر می باشـند. تنهـا رنگ های آنيلين مارک پوشـك نـوزادان از نظر 

بالينـی می توانـد باعث مـت هموگلوبينمی واضح شـود.
بيشـترين عامل شـناخته شـده كـه باعث مـت هموگلوبينمـی می شـود نيترات ها می باشـند، كه در 
بعضـی مواد غذايی هسـتند و يا توسـط عمـل باكتری ها در روده ايجاد می شـود. كودهای شـيميايی 
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غنـی از نيتـرات هسـتند و بـا آلوده كـردن آب ها باعـث مت هموگلوبينمی درشـيرخواران می شـوند. 
غذاهـای حـاوی نيتـرات باال مثـل كلم، اسـفناج، چغندر و هويـج می توانند ايجـاد مت هموگلوبينمی 
در شـيرخواران نماينـد. اختـالالت اسـهالی در شـيرخواران همـراه بـا مت هموگلوبينمـی موقتـی 
هسـتند كـه احتمـاال به علـت توليد نيتـرات در روده اسـت. از ديگـر علت مت هموگلوبينمـی درمان 

هيپرتانسـيون ريـوی با نيتريت اكسـيد (NO( می باشـد.
اســيدوز مربــوط بــه بيمــاری توبــوالر كليــه همچنيــن باعــث تشــديد مت هموگلوبينمــی 
ــاد  ــود، ايج ــتفاده می ش ــی اس ــی موضع ــرای بی حس ــد ب ــل از  تول ــه قب ــود. Prilocaine ك می ش
ــد  ــر ض ــر آن، ديگ ــالوه ب ــد. ع ــيرخوار می نماي ــم در ش ــادر و ه ــم در م ــی ه ــت هموگلوبينم م
دردهــای موضعــی مثــل EMLAس )eutectic  mixture   of lidocain  and pirlocain( می توانــد باعــث 
متهموگلوبينمــی جزئــی در شــيرخوار شــود و ايــن اهميــت بالينــی نــدارد و باعــث عــدم تجويــز آن 
ــتفاده از  ــدی و اس ــه وري ــهالی، تغذي ــای اس ــتری، بيماری ه ــدت بس ــول م ــی، ط ــود. نارس نمی ش

ــد. ــوی دارن ــی ق ــی همراه ــود مت هموگلوبينم ــا وج ــا ب ــی بيوتيك ه آنت

مت هموگلوبينمی ارثی:
NADPH مربوط به اختالالت ارثی سـاختمان هموگلوبين و فقدان شـديد فعاليت مت هموگلوبين 

ردوكتـاز اسـت. اختـالالت ارثـی سـاختمانی هموگلوبيـن مثـل اختـالالت هموگلوبين M اسـت كه 
نقـص اتوزومـال غالـب نادر اسـت، كـه باعث تمايـل واقعی به فـرم فريك بيشـتر از فروس می شـود. 
10 اختـالل هموگلوبين M شـناخته شـده اسـت كه 3 تا آنهـا زنجيره الفا، 5 تا زنجيـره  بتا و 2 عدد 

رنجيـره گاما را درگيـر می نمايند. 
شـايعترين اين موتاسـيون ها موتاسـيون هسـيتدين به تيروزين در نقاط تماسـی اصلی هم و مولكول 
گلوبيـن اسـت و فقـط موتاسـيون های زنجيـره آلفـا و گامـا همـراه بـا مـت هموگلوبينمـی نـوزادی 

هسـتند، زيـرا هموگلوبيـن غالـب نـوزاد F می باشـد، كه شـامل زنجيره  آلفـا و گاما می باشـد.
  FM-Osuka اگـر نـوزاد مبتال بـه مت هموگلوبينمـی به دليل زنجيـره گاما باشـد، مثل هموگلوبيـن
و fm- fort ripley، ايـن بيمـاری در نـوزاد بـه دليـل كاهـش تدريجـی هموگلوبيـن f و تبديل آن به 

هموگلوبيـن A موقتـی اسـت و با افزايش سـن شـيرخوار برطرف می شـود.
ــر  ــد و از نظ ــا را دارن ــا و بت ــره الف ــيون های زنجي ــتند و موتاس ــن M هس ــه هموگلوبي ــرادی ك اف
ژنتيكــی هتروزيگــوت می باشــند، ظاهــر ســيانوتيك در تمــام عمــر دارنــد كــه علــت ان افزايــش 
مت هموگلوبيــن در RBC اســت، ايــن افــراد  از جهــات ديگــر بــدون عالمــت هســتند. هيــچ درمانی 
نيــز نيــاز ندارنــد. حــاالت هموزيگــوت مغايــر بــا حيــات می باشــد. تشــخيص اختــالالت هموگلوبين 
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M بــا اسپكتروســكوپی هموگلوبيــن مــی باشــد.
كمبـود مـت هموگلوبيـن NADPH ردوكتاز (سـيتوكروم b5 ردوكتاز( يك اختـالل اتوزومال مغلوب 
غير شـايع اسـت. افـراد هتروزيگـوت بدون عالمت هسـتند و تحت شـرايط نرمـال، مت هموگلوبينمی 
نـدارد. اگـر ايـن افراد در معرض دارو و مواد شـيميايی قرار بگيرند، باعث مت هموگلوبينمی می شـود. 
ايـن افـراد بـا دوزی كـه در افـراد نرمـال ايجـاد مشـكلی نمی كند، مبتـال به سـيانوز می شـوند ولی 

عالئـم ديگر ندارنـد. اين بيمـاری 3 تيپ دارد.
تيپ I : كمبود محدود به RBC است و بيمار فقط با مت هموگلوبينمی تظاهر می كند.

تيـپ II : كمبـود آنزيـم وسـيع تر اسـت و خصوصيـت اين بيمـاری عقـب ماندگی ذهنی همـراه با 
اسـت. مت هموگلوبينمی 

تيپ III : لكوسيت ها و پالكت ها را درگير می كند و همراه با عقب ماندگی ذهنی نمی باشد.
 ژن كمبود آنزيم سـيتوكروم b5 ردوكتاز روی كروموزوم 22 اسـت. تشـخيص اين بيماری به وسـيله 

اندازه گيری فعاليت آنزيمی RBC اسـت.

عالئــم بالينــی:
عالمـت بالينـی اصلی مت هموگلوبينمی سـيانوز اسـت، كه به بيمـاری قلبی ريوی مربوط نمی باشـد. 
سـيانوزی كـه در بـدو تولـد موجـود باشـد، مشـخصه مت هموگلوبينمی ارثـی اسـت، در حاليكه اگر 

شـيرخوار يـك دوره بدون عالمت داشـته باشـد، به دليل مت هموگلوبينمی اكتسـابی اسـت.
خـون تيـره اسـت و بـر خالف خـون غير اشـباع وريـدی، وقتـی در معرض هوا قـرار می گيـرد، قرمز 
 Filter Paper نمی شـود. روش اسـكرينگ سـريع اين بدين صورت اسـت كه يك قطره خون را روی
 Paper  قـرار می دهيـد و سـپس در معـرض هوا  اجازه می دهيم تا خشـك شـود، اگر لك خـون روی
قرمـز باشـد، خـون بـدون اكسـيژن نرمـال اسـت و اگـر لـك خـون قهـوه ای باقـی بماند، تشـخيص 

مت هموگلوبينمی اسـت.
 بـا ايـن روش اگـر متهموگلوبيـن خـون 10 % يـا بيشـتر باشـد می توانـد تشـخيصی باشـد. تعييـن 
صحيح تـر سـطوح مت هموگلوبيـن بـا اندازه گيـری گازومتـری بـا دسـتگاه   blood gas بـه وسـيله 
co – oximety و در آزمايشـگاه های بالينـی بـه وسـيله اسـپكتروفتومتر است.سـيانوز از نظـر بالينـی 

موقعـی تظاهر می كند كه سـطوح مت هموگلوبيـن تقريبا بـه 10 % برسـد. (g/dlس1/5(، اما عالئم مرتبط با 
هيپوكسـمی و كاهش انتقال اكسـيژن، زمانی كه سـطح مت هموگلوبين به هموگلوبين توتال بيشـتر از 
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30 تا 40 % شـود، بروز می كند. مرگ با سـطوح 70 % يا بيشـتر اتفاق می افتد. مت هموگلوبينمی همراه 
بـا آنمـی، هموليز و ديگـر اختالالت هماتولوژيك نمی باشـد.

درمــان:
در نــوزادان درمــان بــا متيلــن بلــو وريــدی (1mg/kg بــه صــورت محلــول 1 % در نرمــال ســالين( در 

صــورت مت هموگلوبيــن بيشــتر از 20 - 15 %  انديكاســيون دارد.
پاســـخ بـــه ميتلـــن بلـــو هـــم تشـــخيصی و درمانـــی می باشـــد. اگـــر مت هموگلوبيمـــی  بـــه 
ـــرض 1-2  ـــد، در ع ـــاز باش ـــن NADPH ردوكت ـــدان مت هموگلوبي ـــا فق ـــل توكســـيك ي ـــل عوام دلي
ـــن  ـــه متيل ـــن M، ب ـــالالت هموگلوبي ـــالف آن در اخت ـــد و برخ ـــش می ياب ـــطح آن كاه ـــاعت س س

بلـــو پاســـخ نمی دهنـــد.
اگــر بعــد از پاســخ درمانــی، مت هموگلوبينمــی بازگشــت نمايــد، مطــرح كننــده فقــدان 
مت هموگلوبيــن NADPH ردوكتــاز و و جــود يــك عامــل اكســيدان پايــدار اســت. پاســخ ضعيــف 
بــه متيلــن بلــو، همچنيــن در افــراد كمبــود G6PD ديــده می شــود. زيــرا آنزيــم G6PD مســئول 
توليــد NADPH  اســت كــه NADPH بــه عنــوان يــك كوفاكتــور بــرای اثربخشــی متيلــن بلــو در 

كاهــش متهموگلوبينمــی الزم اســت.
در كل، اكثر شيرخواران با متهموگلوبينمی ارثی بدون عالمت هستند و نياز به درمان ندارند.

 C بچه هــای بزرگتــر بنــا بــه داليــل زيبائــی گاهــی اوقــات نيازمنــد بــه تجويــز روزانــه ويتاميــن
(اســكوربيك اســيد( يــا متيلــن بلــو بــرای كاهــش ســيانوز می باشــند و متيلــن بلــو ايجــاد ادرار آبی 

ــه بی خطــر اســت.  ــد ك ــگ می كن رن
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پلــی سايتــمی  

 دکتر منصوره ميرزایی۱،  دکتر مسعود اميدیان2
1. مترجم: متخصص كودكان

2. ويراستار: ، فوق تخصص نوزادان

ــد  ــی مانن ــه عالئم ــر ب ــت منج ــن اس ــوزادان ممك ــون در ن ــكوزيتی خ ــايتمی و هيپرويس پلی س
هيپوگليســيمی، شــير نخــوردن و تحريك پذيــری شــود. بــا ايــن حــال، بيشــتر نــوزادان مبتــال بــه 

پلــی ســيتمی بــدون عالمــت هســتند.
تعويـض خـون پارشـيال برای كاهـش هماتوكريت، بايـد در نوزادان بـا ميزان  هماتوكريت بيشـتر يا 

مسـاوی 65 درصـد در نظر گرفته شـود.
تعويـض خـون پارشـيال بـه احتمال زيـاد عالئـم را در صورت وجـود، درمـان خواهد كرد، اما نشـان 

داده نشـده اسـت كـه پيـش آگهی تكاملـی عصبی را تحـت تاثير قـرار دهد.
همانطـور كـه هماتوكريـت در وريـد مركـزی افزايـش می يابـد، ويسـكوزيته افزايش يافتـه و جريان 
خـون كاهـش می يابـد. وقتـی كـه هماتوكريت بـه بيـش از  60 % افزايـش می يابد، تحويل اكسـيژن 

بـه بافت هـا كاهـش می يابد. (شـكل 2-1(
نـوزادان دارای سـلول های قرمـز بزرگتـر و نامنظم تـر بـا ويژگـی هـای غشـايی متفـاوت نسـبت بـه 

گلبول هـای قرمـز افـراد بالغ هسـتند.
هـر چـه  ويسـكوزيتی افزايـش يابـد، اكسيژناسـيون بافتی كاهـش می يابـد و گلوكز در پالسـما نيز 
كاهـش می يابـد و منجـر بـه افزايـش توليـد ميكروترومبـوز در عروق می شـود. اگـر اين حـوادث در 
قشـر مغـز، كليـه هـا يـا غـدد فـوق كليـه رخ دهـد، ممكن اسـت آسـيب قابل توجهـی ايجاد شـود. 
هيپوكسـی و اسـيدوز باعث افزايش ويسـكوزيته و مشـكالت بعدی می شـود. پرفيوژن ضعيف امكان 

ايجـاد ترومبـوز را افزايـش می دهد.

تعریــف پلی سایتــمی:
الف( پلی سـايتمی به عنوان هماتوكريت وريدي حداقل 65 % تعريف شـده اسـت. مقدار هماتوكريت 
بسـته به محل نمونه گيری بسـيار متفاوت اسـت و هماتوكريت مويرگی ممكن اسـت تا 20 % باالتر 
از وريـدی باشـد. هماتوكريـت در ابتـدا، پس از تولـد به علت انتقال جفتی RBC هـا افزايش می يابد.
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و سـپس تقريبـا بـه مـدت 24 سـاعت به مقـدار اوليه كاهـش می يابد. متوسـط هماتوكريـت وريدي 
نـوزادان 53 % در خـون بنـد نـاف، 60 % در  سـاعت2 تولـد، 57 % در  سـاعت 6 و 52 % در سـن 12 

تا 18 سـاعت اسـت.
ب( هيپرويسـكوزيتی به عنوان ويسـكوزيته بيشـتر از2 انحراف اسـتاندارد بيشـتر از ميانگين، تعريف 
شـده اسـت. ويسـكوزيته خون، همانطور كه توسـط Poiseuille توصيف شـده اسـت، نسـبت تنش 
برشـی بـه سـرعت برشـی اسـت و به عواملـی ماننـد گراديـان فشـار در امتـداد رگ، شـعاع، طول و 
جريـان خـون بسـتگی دارد. رابطـه بيـن هماتوكريـت و ويسـكوزيته در هماتوكريـت كمتـر از60 % 
تقريبـا خطـی اسـت، امـا ويسـكوزيته بـه شـدت در هماتوكريـت 70 % يـا بيشـتر، افزايـش می يابد 

(شـكل 2-1(.
سـاير عوامـل موثـر بـر ويسـكوزيته خـون، پروتئيـن های پالسـما ماننـد فيبرينـوژن، جريـان خون 
موضعـی، ميـزان گلبول هـای سـفيد، انـدازه رگ و pH می باشـند. سـندرم هيپرويسـكوزيتی تنها در 

نـوزادان بـا هماتوكريـت وريـدی بيـش از 60 % ديـده می شـود.  

شكل (1-2(: اثر هماتوكريت بر روی ويسكوزيتی، جريان خون و انتقال اكسيژن

انسيــدانس:
ــی كــه  ــرم اســت.  پلــی ســايتمی در نوزادان ــوزادان ت ــا 5 درصــد در ن ــی پلــی ســيتمی 1 ت فراوان
محدوديــت رشــد داخــل رحمــی )IUGR( دارنــد، بــرای ســن حاملگــی كوچــك )SGA( می باشــند 

ــده می شــود. ــرم دي ــوزادان پســت ت و ن
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علل پلــی سایتــمی:

انتقال گلبول های قرمز از جفت:
1. كالمپ تاخيری بند ناف كه ممكن است به صورت عمدی يا به صورت ناخواسته انجام شود.

•  هنگامـی كـه بنـد نـاف در عـرض 1 دقيقه پس از تولد بسـته شـود، حجـم خون نـوزاد تقريبا 80 
ميلی ليتـر بر كيلوگرم اسـت.

•  هنگامـی كـه بندنـاف 2 دقيقـه پـس از زايمان بسـته شـود، حجـم خون نـوزاد 90 ميلـی ليتر بر 
كيلوگرم اسـت.

•  در نـوزادان مبتـال بـه پلـی سـيتمی، حجم خون در هـر كيلوگـرم وزن بدن، ارتباط غير مسـتقيم 
بـا وزن زمـان تولد دارد. (شـكل 2-3(.

stripping .2 بند ناف (به اين ترتيب خون بيشتری را به نوزاد تحويل می دهد(.
3. نگه داشتن نوزاد هنگام زايمان در سطح پايين تری از مادر.

4. انتقال خون مادر به جنين با تكنيك رنگ آميزی اسيد كليهور- بتك برای تشخيص سلول های مادر 
در گردش خون نوزاد.

5. ترانسفوزيون قل به قل.
6. انقباض های شديد رحم قبل از بستن بند ناف.

نارسایی جفت )افزایش اریتروپویتز جنين به دليل هيپوکسی مزمن داخل رحمی(:
.IUGR و SGA 1. نوزادان

2. سندرم های افزايش فشار خون مادر (پره اكالمپسی، بيماری كليوی، و غيره(.
3. نوزادان پست ترم.

4. نوزادان متولد شده در مادران مبتال به هيپوكسی مزمن (بيماری قلبی، بيماری ريوی(. 
5. بارداری در ارتفاع زياد.

6. سيگار كشيدن مادر.
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شكل (3-2(:  نمودار طراحی شده برای استفاده بالينی، وابستگی حجم خون در هر كيلوگرم  با  وزن هنگام تولد در نوزادان  پلی سيستمی.

سایر شرایط:
1. نوزادان مادران ديابتی (افزايش اريتروپويتز(.

.)LGA( 2. برخی از نوزادان بزرگ برای سن حاملگی
3. نـوزادان بـا هيپرپـالزی مـادرزادی آدرنـال، سـندرم Beckwith-Wiedemann، تيروتوكسـيكوز 

نـوزادان، كـم كاری تيروئيـد مـادرزادی، تريزومـی 21، تريزومـی 13، تريزومـی 18.
4. مواد مخدر (استفاده مادر از پروپرانولول(.

5. كمبود آب بدن در نوزاد.
6. سپسيس (افزايش فيبرينوژن، تغيير شكل پذيری كمتر سلول های قرمز خون(.

عالئــم بالينــی: 
اكثـر نـوزادان مبتـال به پلی سـيتمی بدون عالمت هسـتند. عالئم بالينـی، سـندرم و ناهنجاری های 

آزمايشـگاهی كـه در ارتبـاط با پلی سـيتمی توصيف شـده اند، عبارتند از:
الـف( سيسـتم عصبی مركزی )CNS(: شـير نخـوردن نوزاد، خـواب آلودگی، هيپوتونـی، آپنه، ترمور، 

تشـنج، ترومبوز وريدهای مغزی.
ب( قلبـی- تنفسـی: سـيانوز، تاكی پنه، سـوفل قلبی، نارسـايی احتقانی قلـب، كارديومگالی، افزايش 

مقاومـت عـروق ريـوی، افزايش ماركينگ عروقی ريه در عكس قفسـه سـينه.
ج( كليـه: كاهـش فيلتراسـيون گلومرولـی، كاهـش دفـع سـديم، ترومبـوز وريـدی كليـه، هماچـوری، 
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پروتئينوری.
د( غيره: ترومبوز در سـاير عروق، ترومبوسيتوپنی، افزايش زردی، هيپوگليسمی مداوم، هيپوكلسمی، 
انفاركتـوس بيضـه، انتروكوليـت نكروزان )NEC(، پرياپيسـم، انعقـاد داخل عروقی منتشـر. تمام اين 
عالئـم ممكـن اسـت با پلی سـيتمی و هيپرويسـكوزيتی همراه باشـد، اما ممكن اسـت ناشـی از علل 

ديگـر نيز باشـد. اين عالئم در بسـياری از اختالالت نوزادان شـايع اسـت.

غربالگــری:
غربالگـری روتيـن تمام نوزادان برای پلی سـيتمی / هيپرويسـكوزيتی توسـط تعدادی از نويسـندگان 
مـورد حمايـت قـرار گرفتـه اسـت. بسـته به زمـان و محـل نمونـه گيـری خـون، ارزش هماتوكريت 

گزارش شـده متفاوت اسـت.
مـا بـه طـور معمـول نـوزادان تـرم را برای ايـن سـندروم غربالگـری نمی كنيـم، زيرا اطالعـات كمی 
وجـود دارد كـه نشـان دهـد درمان بيمـاران بدون عالمت، با ترانسـفوزيون نسـبی خـون، در طوالنی 

باشد. مدت سـودمند 

تشخيــص :
سـطح هماتوكريـت خـون مويرگـی يـا  وريـد محيطـی، بايـد در هـر نـوزادی كه بـه نظر می رسـد 
پلورتيـك باشـد، تعيين شـود.چه آنهايـی كه علل زمينه ای پلی سـايتمی و يا عالئم بالينـی را دارند، 

و يـا به هـر دليلی خوب نيسـتند.
الـف( گـرم كردن پاشـنه قبل از گرفتن نمونه خون، برای تعييـن هماتوكريت مويرگی، با هماتوكريت 
وريـد محيطـی يـا مركـزی هم خوانی بيشـتری دارد . اگـر هماتوكريت خـون مويرگی بيـش از 65 %  

باشـد، بايد هماتوكريت وريدی محيطی تعيين شـود. 
ب( بعضـی از بيمارسـتان ها بـرای اندازه گيری ويسـكوزيته خون تجهيـزات الزم را دارنـد. اگر چنين 
باشـد، آزمايـش بايـد انجام شـود، زيرا برخـی از نوزادان بـا هماتوكريـت وريدي كمتـر از 65 % خون، 

هيپرويسـكوزيتيه خواهند داشت.
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اقدامــات درمــانی
الـف( هنگامـی كـه سـاير علـل ردشـود (مثـال سپسـيس، پنومونـی، هيپوگليسـمی(، درهر نـوزاد با 
عالئمـی كه می تواند به علت هيپپرويسـكوزيتی باشـد، اگـر هماتوكريت وريدی بيش از 65 %  باشـد. 

بايـد تعويـض خون نسـبی در نظر گرفته شـود.
ب( نـوزادان بـدون عالمـت، بـا هماتوكريـت وريـدي بيـن 60 تـا 70 درصـد، معمـوال می تواننـد بـا 

افزايـش دريافـت مايعـات و تكـرار هماتوكريـت در 4 تـا 6 سـاعت بعـد كنتـرل شـوند.
ج( بسـياری از متخصصـان طـب نـوزادان در صـورت عـدم وجـود عالئـم، تعويض خون نسـبی را در 

هماتوكريـت بيـش از 70 %   انجـام می دهنـد، امـا ايـن مسـئله مورد بحث اسـت.
د( فرمـول زيـر می توانـد بـرای محاسـبه تبـادل با آلبوميـن 5 %  يا نرمال سـالين در صورت رسـاندن  
هماتوكريـت بـه 50 % تـا 60 %  مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد. در نـوزادان مبتـال به پلی سـيتمی، حجم 

خـون ارتبـاط معكوس بـا وزن زمـان تولد دارد. (شـكل 2-4(
معمـوال، خـون را از وريـد بنـد نـاف می گيريـم و آن را  بـا  آلبوميـن5 % يـا نرمـال سـالين در وريـد 

محيطـی جايگزيـن می كنيـم.
آزمايـش هـای تصادفـی نشـان مـی دهـد، هيـچ مزيتـی در تجويـز آلبومين وجـود  نـدارد، و جهت 

كاهـش خطـر انتقـال عفونـت، محصـوالت غيـر انسـانی مانند سـالين ترجيـح داده می شـوند.

مروری بر بعضی از مطالعات انجام شده:
الـف( در نـوزادان مبتـال بـه پلـی سـيتمی و هيپرويسـكوزيتی، سـرعت جريـان خون مغـزی كاهش 
يافتـه  و مقاومـت عروقـی افزايـش می يابـد. جريـان خـون طبيعـی مغـزی بـه دنبال تعويـض خون 

نسـبی ايجـاد می شـود. همچنيـن جريـان خـون سيسـتميك و حمـل اكسـيژن بهبـود می يابند.
ب( پيـش آگهـی طوالنـی مـدت عصبـی در نوزادان مبتـال به پلی سـيتمی و هيپرويسـكوزيته بدون 

عالمـت، چـه با درمـان و يـا درمان نشـده، مورد بحث اسـت.
1. يـك آزمايـش بـا تعـداد كمی از بيمـاران تصادفی، كاهش ميـزان IQ را در كودكان مدرسـه ای كه 

سـندرم هيپرويسـكوزيته نوزادی درمان شـده يا درمان نشـده داشـتند، نشان داد.
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2. در يـك  مطالعـه ی گذشـته نگر، بـا تعـداد كمـی بيمـار، در نتايـج نورولوژيكـی بيمـاران مبتال به 
پلی سـيتمی بـدون عالمت نـوزادی، از جمله نوزادان درمان شـده و درمان نشـده، تفاوت نشـان نداد.
ــه دارای  ــرادی ك ــرل و اف ــت كنت ــوزادان تح ــری ن ــك در پيگي ــر كوچ ــه آينده نگ ــك مطالع 3. ي
هيپرويســكوزيتی هســتند، تفاوتــی بيــن افــرادی كــه عالمتــدار بودنــد و افــراد بــدون عالمــت و بين 
نــوزادان بــدون عالمــت تحــت درمــان بــا تعويــض خــون نســبی و كســانی كــه تحــت نظــر بودنــد، 

نشــان نــداد.
تجزيـه و تحليـل نشـان داد كـه سـاير عوامـل خطـرزای پری ناتـال و نژاد، بيشـتر از پلی سـيتمی يا 

تعويـض خـون نسـبی، به طـور معنـادار بر پيامدهـای درازمـدت تأثير مـی گذارد.
4. افزايــش بــروز NEC پــس از تعويــض خــون نســبی از طريــق وريــد بنــد نــاف گــزارش شــده 
اســت. البتــه در يــك بررســی گذشــته نگــر در 185 نــوزادان مبتــال بــه پلــی ســايتمی، كــه تعويض 
خــون نســبی از طريــق وريــد نافــی و تزريــق پالســما از طريــق وريــد هــای محيطــی دريافــت كرده 

بودنــد، NEC مشــاهده نشــد.
5. يـك كارآزمايـي بالينـي بالقـوه بزرگتر و مقايسـه تعويض خون نسـبی با درمان عالمتـی (افزايش 
دريافـت مايعـات و غيـره( بـا يكسـان سـازی عوامـل خطـر و علـل پلـي سـايتمي، الزم اسـت تـا 

دسـتورالعمل بـرای درمـان نـوزاد مبتـال به سـندرم پلـی سـايتمی هيپرويسـكوزيته ارائه شـود.
6. تعويــض خــون نســبی، هماتوكريــت و ويســكوزيته را كاهــش مــی دهــد و بســياری از اختــالالت 
فيزيولوژيــك مرتبــط بــا پلــی ســايتمی و هيپرويســكوزيته را خنثــی مــی كند، اما نشــان داده شــده 

كــه پيامدهــای دراز مــدت ايــن نــوزادان را، بــه طــور قابــل توجهــی تغييــر نمی دهــد.
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تعويض خــون در نوزادان

دکتر راحله فرامرزی
فوق تخصص نوزادان و استاديار دانشگاه علوم پزشكی مشهد 

تعويـض خـون در ابتـدا به عنوان يك روش اسـتاندارد بـرای درمان هايپربيلی  روبينمی و پيشـگيری  
از كـرن ايكتـروس و همچنيـن اصالح آنمی در اريتروبالسـتوز فتاليس مد نظر بـود، ولی در طی دهه 
گذشـته با انجام سـاير اقدامـات درمانی ماننـد RHOGOAM برای جلوگيری از بيمـاری ايزوايميون 
Rh، فتوتراپـی و تجويـز IVIG در مـوارد ايزوايميـون، انجـام تعويـض خـون كمتـر شـده اسـت. در 

نـوزادان بـا هايپربيلی روبينمی شـديد بـه دليل ايزوايميون يا سـاير علل هموليز بـه خصوص كمبود 
G6PD، ممكـن اسـت تنهـا روش مؤثر بـرای كاهش بيلـی روبين، تعويض خون باشـد.

مـورد ديگـر اسـتفاده از تعويـض خون كه كمتر انجام می شـود، برای حذف سـموم خارجـی (داروها( 
و سـموم داخلی (متابوليك( می باشد.

در ايـن روش، تعويـض خـون بـا 2 برابر حجـم خون نوزاد انجام می شـود كه در واقع آن هم بسـتگی 
دارد بـه ترم يـا پره ترم بـودن نوزاد:

x kg x 100 ml 2 حجم تعويض خون (پره ترم(.

x kg x 85 ml 2 حجم تعويض خون (ترم(.

در تعويـض خـون بـا 2 برابـر حجـم خـون، تقريبـاً 85% از گلبول هـای قرمـز حسـاس شـده نـوزاد 
حـذف شـده و بـا گلبول هـای قرمـز دهنـده جايگزيـن می شـود، اگرچـه حـذف بيلـی روبيـن يـا 
آلوآنتی بادی هـای مـادر واضحـاً كمتـر اسـت و حـدود (45 – 25%( می باشـد، كـه علـت آن انتقـال 

بيلـی روبيـن و آنتی بادی هـا از بافت هـا بـه داخـل خـون می باشـد.
بايــد دقــت كــرد كــه در طــی هــر ســيكل تعويــض، حجــم خونــی كــه كشــيده و تزريــق می شــود 
از cc/kg  5  بيشــتر نباشــد. تزريــق پالكــت در طــی تعويــض خــون بــه دليــل ريســك تشــكيل 

ــه نمی شــود. ــوز توصي ميكروترومب
تزريـق پالكـت در نوزادانـی انجام می شـود كه شـديداً ترومبوسـيتوپنيك شـده اند (پالكـت كمتر از 

30000(، يـا خونريـزی دارند.
در صورتـی كـه تعويـض خـون در يـك نـوزاد ترم توسـط يـك فرد آمـوزش ديـده و با تجربـه انجام 

شـود تقريبـاً ايمـن اسـت، اگرچـه عـوارض و مرگ و ميـر ناشـی از آن در نـوزادان نارس باال اسـت.
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عــوارض تعویـض خــون
1. ترومبوسيتوپنی، لكوپنی و نوتروپنی.

2. ترومبوز وريد پورت يا ساير عوارض ترومبوآمبوليك.
3. پرفوراسيون وريد نافی يا وريد پورت.

4. انتروكوليت نكروزان.
5. آريتمی، ارست قلبی.

6. هيپوكلسمی، هيپومنيزيمی، هيپوگليسيمی، هايپرناترمی.
7. اسيدوز تنفسی ، اسيدوز متابوليك، آلكالوز متابوليك ريباند.

.)GVHD( 8. بيماری پيوند عليه ميزبان

.HIV و Cو هپاتيت B9. عفونت هپاتيت
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تعويض خون نسبی

1( تقريبـــاً 5% از تمـــام نـــوزادان بـــا پلـــی ســـايتمی بـــه دنيـــا می آينـــد و يـــا بعـــداً دچـــار 
پلی ســـايتمی می شـــوند.

2( نوزادان مادران ديابتی و نوزادان SGA در ريسك پلی سايتمی هستند.
تعريـف پلی سـايتمی نـوزادی در واقـع هماتوكريـت وريـدی بيشـتر از 65% در هفتـه اول زندگـی 
می باشـد. تعويـض خـون به طور مؤثری در پلی سـايتمی سـبب كاهش ويسـكوزيتی خون می شـود. 
همچنيـن تعويـض خون نسـبی در اصـالح آنمی شـديد، بدون اينكه ريسـكی بـرای افزايش حجم و 

نارسـايی قلبی داشـته باشـد بكار می رود.
فوايـد طوالنـی مـدت، تعويض خون نسـبی سـريع در نـوزادان پلی سـايتميك، كنتراورسـی اسـت، 

چـون پروگنـوز در ايـن نـوزادان بـه علت پلی سـايتمی بسـتگی دارد. 
تعويــض خــون نســبی در مــواردی كــه هماتوكريــت بيشــتر از 65% اســت بايــد مدنظــر قــرار گيــرد، 
چــون در ايــن هماتوكريــت، ويســكوزيته خــون شــديداً افزايــش می يابــد و اكســيژن رســانی مختــل 
ــر %60  ــه زي ــت ب ــردن هماتوكري ــال ك ــبی، نرم ــون نس ــض خ ــام تعوي ــدف از انج ــود. ه می ش
می باشــد. ايــن اقــدام درمانــی بــا برداشــت خــون كامــل از نــوزاد و جايگزينــی آن بــا يــك حجــم 

مســاوی از محــل محلــول كريســتالوئيد ايزوتونيــك انجــام می شــود. 
محلول های كريسـتالوئيد به پالسـما ارجح هسـتند كه علت آن كاهش تماس با پالسـما و جلوگيری 

از بروز NEC به دنبال اسـتفاده از پالسـما به عنوان محلول جايگزين اسـت.
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فاگوسیــت هــا

منبع و عملکـرد فاگوسـیت ها

لكوســيت ها بعنــوان ســلول اصلــی، در مقابلــه بــا ارگانيســم های متجــاوز، در دفــاع ميزبــان خدمــت 
ــك  ــا ســيگنال های كموتاكتي ــگام برخــورد ب ــردش خــون، در هن ــای در گ ــل ه ــد. نوترفي می كنن
خــاص، شــروع بــه چســبيدن بــه آندوتليــوم عــروق كــرده، مهاجــرت از جــدار آن (دياپديزيــس( و 

حركــت بــه ســمت مهاجــم ميكروبــی (كموتاكســی(، شــكل مــی گيــرد.
فاگوسيتهای تك هسته ای (مونوسيت ، ماكرفاژ( به عنوان سلول های مقيم در بافتهای مختلف از قبيل 

طحال، ريه، پريتوئن، در كنار لنفوسيتها، در توليد پاسخ ايمنی منطقه ای نقش آفرينی می نمايند.
هــم نوترفيل هــا و هــم فاگوســيت های تــك هســته ای بعنــوان جزيــی از سيســتم ايمنــی ذاتــی 
عمــل می نماينــد و در اپسونيزاســيون اهــداف (بلــع و فاگوســيتوز( نقــش دارنــد. بوســيله آنزيم هــای 

هيدروليتيــك، اهــداف تخريــب، و در واكوئل هــای داخلــی ســلول قــرار می گيرنــد.
فعاليــت ميلوپويزيــس انســانی از هفتــه 8 جنينی آغــاز می شــود. و در هفتــه 20 حاملگــی، نوتروفيل ها، 
فعاليــت عملكــردی جزئــی نشــان می دهنــد. نوتروفيــل ها از ســلول بنيــادی اوليه ای مشــتق می شــوند 
كــه همچنيــن، اريتروســيت بالــغ،  مگاكاريوســيت،  ائوزنوفيــل،  بازوفيــل،  مونوســيت، حتــی پالكــت را 

ــی آورد. بوجود م
لكوسـيت های نوزادی دارای اختالالتی در چسـبندگی و كموتاكسـی می باشند و نقص در فاگوسيتوز 
هـم در آنهـا مـورد تائيد قـرار گرفته اسـت و عمر نوتروفيل نيز كاهش يافته می باشـد، كـه مربوط به 

فاكتورهای رشـد، وسـايتوكاين تنظيم كننده تكثير، تمايز و نوتروفيل های اوليه می باشـد. 
فاكتور محرک رشد كلونی گرانولوسيت )G-csf( در بيماران با كمبود نوتروفيلی بكار برده می شود.
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تعــداد فاگوسیــت ها

تعــداد نوتروفيل هــا بــا يــك شــيب تنــد در 72 ســاعت اوليــه تولــد افزايــش پيــدا می كنــد (جــدول 
1-3(، و پــس از آن بــه آهســتگی كاهــش می يابــد، ولــی در 2 مــاه اول زندگــی باالتــر از معمــول 
ــز  ــرد. در مغ ــن جــزء شــكل می گي ــن چندي ــادل بي ــل در خــون از تع می باشــد. مخــازن نوتروفي
ــارج از  ــد و در خ ــره ای می باش ــزن ذخي ــتوتيك و مخ ــزن هيس ــورت مخ ــازن بص ــتخوان، مخ اس
مغــز اســتخوان بصــورت مخــازن در گــردش، گروهــی در حــال مارژينشــين عروقــی و گروهــی در 
ــا 6  ــط نيمــه عمــری در حــد 5 ت ــردش، فق ــای در گ ــای محيطــی می باشــند. نوتروفيل ه بافت ه
ســاعت قبــل از رســيدن، بــه بافــت هــدف دارنــد، بنابرايــن تغييــرات در تعــداد و تمايز لكوســيت ها، 
نشــانه ای از تغييــرات ســريع مخــازن نوتروفيل هــا می باشــد. تخميــن زده می شــود، كــه فقــط 5 
ــد  ــد و 20 درص ــر می يابن ــردش، تظاه ــل در گ ــورت نوتروفي ــا، بص ــداد نوتروفيل ه ــد كل تع درص
بصــورت مخــازن پركورســور نوتروفيــل در مغــز اســتخوان و 75 درصــد بصــورت مخــازن ذخيــره ای 
ــی  ــا، بصــورت مارژنيشــن مخــازن عروق ــز اســتخوان می باشــند و 3 درصــد كل نوتروفيل ه در مغ

ــدول 3-2( ــند. (ج می باش

Polymorphonuclear Leukocyteand Band Counts in the Newborn during the First 2 Days of Life

Band-to- Neutrophil 
Ratio

Absolute Band Count 
)per µL(

Absolute Neutrophil 
Count )per µL(Age )hr(

0.1413003500-6000Birth

0.1413008000-1500012

0.1413007000-1300024

0.117005000-900036

0.117003500-520048

جدول شماره (1-3(: شمارش PMN و سلول باند در نوزادان در دو روز اول زندگی

نوتروفيل ها برای 9 روز، مقيم در مغز استخوان می باشند و سپس 5 تا 6 ساعت، حضور در خون و 1 تا 
4 روز، اسكان در بافت محيطی دارند.

نوتروپنـی بصـورت تعـداد نوتروفيـل كمتـر از 2500 در ميكروليتر در نـوزاد ترم و كمتـر از2000 در 
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ميكروليتـر در سـن 2 تـا 12مـاه، تعريـف می شـود. تعـداد خالـص نوتروفيـل هـا )ANC( از حاصـل 
ضـرب تعـداد لكوسـيت ها )WBC( در درصـد نوتروفيـل بالـغ بعالوه سـلول های باند بدسـت می آيد.

0/01 × )bands % + Neutrophils %) × WBC = ANC

ـــن،  ـــار از ميانگي ـــراف معي ـــر از دو انح ـــون باالت ـــای خ ـــش نورتروفيل ه ـــورت افزاي ـــی بص نوتروفيل
ــود. تعريـــف می شـ

زايمان طوالنی تر از 12 سـاعت، همراه با نوتروفيلی اسـت  در حالی كه نارسـی (كمتر از 32 هفته( 
همراه با كاهش ANC می باشـد. در نارسـی شـديد ، كاهش شـديد ANC داريم.
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اختـالالت فاگوسیــت

نوتــروپنـی:
نوتروپنـی، يافتـه شـايع NICU می باشـد، بخصـوص در هفتـه اول زندگـی و در بيمـاران بـد حـال و 

.LBW نـوزادان
نوتروپنـی نتيجـه كاهـش توليـد نوتروفيـل يـا نوعی از تسـريع تخريـب نوتروفيـل، و تغييـرات بين 
مخـازن در گـردش، مغـز اسـتخوان، و بافـت محيطـی نوتروفيل می باشـد. اكثر علـل نوتروپنی بعلت 

عيـوب اكتسـابی می باشـد و خيلـی از آنهـا گذرا می باشـد.
نوتروپنـی مـداوم بخصوص در رشـد شـيرخواران با ظاهر ديـس مورفيك، بايد مورد توجـه قرار گيرد 

(جدول 3-3(.
ارزيابی اوليه آزمايشـگاهی با انجام يك CBC و بررسـی خون محيطی از نظر اختالالت سـاير رده ها 

و مورفولـوژی آنها آغاز می شـود.

ETIOLOGIES OF EARLY-ONSET 
NEUTROPENIA

• Congenital infection
• Prematurity

• Sepsis
• Birth asphyxia

• Maternal hypertension
• Intrauterine growth restriction

• Bone marrow failure syndromes
• Bone marrow infiltration
• Congenital neutropenias

جدول شماره (2-3(: علل نوتروپنی زودرس

انجام CBC سـريال، قبل از انجام آسپراسـيون مغز اسـتخوان و بيوپسـی مناسب می باشد. می بايست 
توجـه قـوی نمـود كـه نوتروفيـل ممكن اسـت جزيـی از نقايص سيسـتم ايمنـی از قبيـل اختالالت 

نقص ايمنی مركب شـديد، باشـد.
ممكـن اسـت بررسـی تعداد لنفوسـيت هـا، تعييـن زير مجموعـه لنفوسـيت، ميـزان ايمنوگلوبولين 
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سـرم، تسـت هـای اختصاصی بررسـی عملكـرد لنفوسـيت B و T ، الزم باشـد.
آزمايـش مورفولوژيـك مغـز اسـتخوان، ارزيابـی سـلوالريته، مچوريشـن ميلوئيـد و وجـود فيبـروز، 

باشـد. می توانـد الزم 
جهـت نقايـص ژنتيكـی يا ميلوديـس پالزی، بررسـی سـيتوژنيك مغز اسـتخوان و آزمـون FISH، و 

گاهـی رنگ آميـزی آهـن انجام می شـود.
ندرتـا، تسـت های كمكـی از قبيـل بررسـی ميكروسـكوپ الكترونـی مغز اسـتخوان، بررسـی سـطح 

هموگلوبوليـن جنينـی، و بررسـی آنزيمـی پانكـراس درخواسـت می شـود.
نوتروپنـی شـديد بصـورت ANC كمتـر از 500 در ميكروليتـر و نوتروپنی خيلی شـديد، با نوتروفيل 
كمتـر از 200 در ميكروليتـر تعريف می شـود در نوتروپنی متوسـط، تعداد ANC كمتـر از 1000 در 

ميكروليتر می باشـد.
نوتروپنــی وابســته بــه توانايــی مغــز اســتخوان در بالــغ كــردن ســلول های اجــداد اوليــه، می توانــد 
ــد.  ــراه می باش ــر هم ــت باالت ــك عفون ــا ريس ــزی ب ــی مرك ــد. نوتروپن ــی باش ــا محيط ــزی ي مرك
ريســك عفونــت وابســته بطــول دوره نوتروپنــی و طــول مدتــی كــه نوتروفيــل عملكــرد مناســب 
دارد، مــی باشــد. عفونت هــای باكتريــال و قارچــی در نوتروپنــی شــايع اســت و ارگانيســم شــايع 
شــامل پســودمونا، باســيل گــرم منفــی، كانديــدا، آســپرژيلوس می باشــد. پوســت، مخــاط، نواحــی 

ــر می شــوند. ــه بصــورت شــايع درگي ــال و ري نازوفارنژي

نقایص بيــرونی عملكــرد فاگوسيت ها:

نوتروپنی ناشی از عفونــت و پس از عفونـت :

عفونـت از علـل شـايع نوتروپنـی در نـوزادی می باشـد. نوتروپنی، عامل خطـر برای ايجـاد عفونت و 
سپسـيس می باشـد و همچنيـن ممكن اسـت خـود، به دنبال يك سپسـيس شـديد، اتفـاق بيافتد.

نـوزادان بشـدت در معـرض خطـر عـوارض هسـتند چـرا كـه مخـازن ذخيـره ای نوتروفيـل آنها كم 
می باشـد و گاهـی ميـزان نوتروفيـل آنها غيـر قابل انـدازه گيری می شـود، كه به دنبال خالی شـدن 

مغز اسـتخوان می باشـد.
در جريـان سپسـيس هـم افزايـش مهاجـرت عروقـی نوتروفيـل و هـم حركـت عروقـی نوتروفيل به 

بافـت، باعـث نوتروپنی می شـود. 
در جريـان بسـتری شـيرخواران، سپسـيس جز علل مهـم مرگ و ميـر و ناتوانی می باشـد. بخصوص 
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در نـوزادان خيلـی كم وزن )VLBW( كه مسـتعد سپسـيس ديررس می باشـند.
سـايتوكاين هايی از قبيـل G-CSF بـدون آثـار سـوء مشـخص، درجلوگيـری و درمـان سپسـيس در 
دوران نـوزادی اسـتفاده می شـوند. همچنيـن از آن بـه طـور شـايعی در نوتروپنـی نـوزادی مرتبط با 

عفونت هـای جـدی و سپسـيس، اسـتفاده می شـود.

نوتروپنی آلوایميــون نوزادی:

يكی از علل نادر نوتروپنی با شيوع 0/81 -  0/1  درصد در دوران نوزادی می باشد.
علـت آن مشـابه اختـالل آنالـوگ هموليتيـك RH در دوران نـوزادی می باشـد. نوتروپنـی كـه اغلب 
می توانـد شـديد باشـد، بوسـيله حسـاس شـدن مـادری بـه آنتـی ژن ارثی انسـانی نوتروفيـل پدری 
)HNA( بوجـود می آيـد. اگـر ايمونوگلوبوليـن IgG مـادری از جفـت عبـور نمايد و سـطح نوتروفيل 

جنينـی را بپوشـاند، تعـداد نوتروفيـل هـا با مكانيسـم اپسونيزيشـين كاهـش می يابد.
نوتروپنـی ايزولـه (كمتـر از 1000 در ميكروليتـر( بـا تعـداد نوتروفيـل مـادری نرمـال، ممكن اسـت 
جرقه اوليه تشـخيص باشـد. تشـخيص، وابسـته به جداسـازی آنتی بادی های ضد نوتروفيل در سـرم 
مـادر و كـودک می باشـد. تشـخيص و كد بنـدی آنتی ژن انسـانی نوتروفيـل در مادر و پدر، تشـخيص 

را قطعـی می نمايد.
اگر پدر هموزيگوت باشد، ريسك ايجاد نوتروپنی آلو ايميون در آينده 100 درصد می باشد.

نـوزاد اغلـب بـا تـب در چند روز اول تولد و عفونت های پوسـتی مخاطی و امفاليـت، پنومونی، اوتيت 
مديا، NEC و سپسـيس تظاهـر پيدا می كند.

درمان شامل اقدامات حمايتی به همراه آنتی بيوتيك و گاهی G-csf و IgG می باشد.
بـا توجـه بـه نيمـه عمـر IgG مـادری، معموال تعـداد نوتروفيـل ها پـس از 1 تـا 3 مـاه از زندگی، به 

تعـداد نرمـال بـر می گردد.

نوتروپنی اتوایميون شيرخوارگی )نوتروپنی خوش خيم مزمن(:

آنتـی بـادی ضـد نوتروفيـل، در مـاه اول زندگی شـيرخواران قابل شناسـايی اسـت، اگر چـه بيماری 
نـادری اسـت، معمـوال در سـنين 5 تـا 15 مـاه تشـخيص داده می شـود و جـز علل شـايع نوتروپنی 

ايزولـه اسـت. نوتروپنـی معمـوال در خـالل بررسـی تـب و عفونت نمايان می شـود.
در نوتروپنـی اتوايميـون اوليـه (نـه همراه با بيماری زمينه ای( ، عفونت شـديد ناشـايع می باشـد، اما 
نوتروپنـی مركـزی افزايـش می يابـد. از آنجايی كه نوتروپنی عالئم و نشـانه های عفونتهای شـديد را 
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می پوشـاند، و از طرفـی شـانس عفونـت را زياد می كنـد، ارزيابی طبی، درمان آنتـی بيوتيكی تجربی، 
در تـب متوسـط تا شـديد يا ANC كمتـر از 500 در ميكروليتر آغاز می شـود.

ـــال اول  ـــا 3 س ـــود در 2 ت ـــا بهب ـــونده ب ـــدود ش ـــود مح ـــاری خ ـــك بيم ـــون ي ـــی اتوايمي نوتروپن
زندگـــی می باشـــد.  نوتروپنـــی اتوايميـــون ثانويـــه، يـــك بيمـــاری شـــايع در كـــودكان مســـن 
ـــا  ـــت ه ـــون، عفون ـــای اتوايمي ـــا بيماری ه ـــی ب ـــه همراه ـــل ب ـــه تماي ـــد ك ـــی باش ـــن م ـــر و بالغي ت
ـــل در  ـــد نوتروفي ـــادی ض ـــور آنتی ب ـــده حض ـــان دهن ـــدی، نش ـــای تايي ـــت ه ـــا دارد. تس و داروه
ســـرم اغلـــب بيمـــاران، عليـــه رســـپتور FCRyIIIb يـــا CD16 می باشـــد. تســـت های ارزيابـــی 
ـــی  ـــند، ول ـــب می باش ـــودن مناس ـــی ب ـــيت و اختصاص ـــد حساس ـــل فاق ـــد نوتروفي ـــادی ض ـــی ب آنت

تســـت های جديدتـــر ايـــن حساســـيت را دارنـــد.
اگــر آناليــز مغــز اســتخوان صــورت گيــرد، كمبــود ســلول های ميلوئيــد اوليــه مولــد و نوتروفيــل، 
مشــخص مــی شــود. بطــور كلــی ســلوالريته مغــز اســتخوان ممكــن نرمــال يــا هايپرســلوالر باشــد.

ـــد در  ـــی باش ـــم م ـــی عالئ ـــی و همراه ـــدت نوتروپن ـــه ش ـــته ب ـــون، وابس ـــی اتوايمي ـــان نوتروپن درم
ـــی  ـــب درمان ـــد. اغل ـــی می باش ـــی درمان ـــد ارزياب ـــديد، نيازمن ـــای ش ـــه، عفونت ه ـــای راجع تب ه

الزم نمی باشـــد.
درمان حمايتی با آنتی بيوتيك تجربی در نوتروپنی شديد با درمان عفونت انجام می شود.

در عفونت هــای شــديد بــا نوتروپنــی و همچنيــن در پيشــگيری نوتروپنــی شــديد عالمتــدار راجعــه، 
از G-csf اســتفاده می شــود.

نوتروپنــی ناشی از داروهــا:

تعدادی بيشماری از داروها باعث ايجاد نوتروپنی می شوند.
مكانيســم اثــر آن هــا، ســركوب مســتقيم مغــز اســتخوان يــا بواســطه ايمنــی می باشــد. داروهــای 
ــايعی  ــای ش ــز گروه ه ــنج ج ــد تش ــای ض ــی، داروه ــه صناع ــيلين های نيم ــاب، پنی س ــد الته ض

ــوند. ــی می ش ــث نوتروپن ــوند و باع ــتفاده می ش ــوزادی اس ــه در دوران ن ــند ك می باش
بهبــود اثــرات توكســيك داروهــا در مغــز اســتخوان معمــوال چنديــن  روز بعــد از قطــع دارو ايجــاد 
ــون  ــای خ ــداد نوتروفيل ه ــود تع ــی، بهب ــيمی درمان ــی از ش ــی ناش ــوارد نوتروپن ــوند. در م می ش
ــا افزايــش منوســيت ها و نوتروفيل هــای نابالــغ در خــون محيطــی نمايــان مــی شــود. محيطــی ب
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استفــاده درمانی از فاکتــور محرک رشــد کلونی گرانولوسيــت )G-CSF( و فاکتــور 
 :)GM-CSF( محرک رشـــد کلونی گرانولوسيــــت – ماکـــروفاژ

G-CSF و GM-CSF از فاكتورهـای رشـد هماتوپويتيـك خانوادگی می باشـند كه در تحريك توليد 

و بلـوغ WBC هـا در مغـز اسـتخوان نقـش دارنـد. ايـن هـا از طريـق سـايتوكاين، همچنيـن باعـث 
افزايـش عملكـرد نوتروفيل هـا و مونوسـيت ها در متابوليسـم اكسـيداتيو، كموتاكسـی و فاگوسـيتوز 

می شـوند. هـر دو بـه تعـداد اندكـی در سـرم يافت می شـوند.
G-CSF بـه ميـزان 3 برابـر معمـول، در بنـد ناف نوزادان پره ترم نسـبت بـه نوزادان ترم، در سـه روز 

اول زندگـی ديده می شـود.

ANALGESICS AND ANTI-INFLAMMATORY 
AGENTS

• Indomethacin*
• Acetaminophen

ANTIBIOTICS

• Cephalosporins
• Chloramphenicol*
• Clindamycin
• Gentamicin
• Isoniazid
• Penicillins and semisynthetic penicillins*
• Rifampin
• Streptomycin
• Sulfonamides*
• Tetracyclines
• Trimethoprim-sulfamethoxazole
• Vancomycin

ANTICONVULSANTS

• Carbamazepine
• Mephenytoin
• Phenytoin
• Valproate

ANTIHISTAMINES )H2 BLOCKERS(

• Cimetidine
• Ranitidine

ANTIMALARIALS

• Amodiaquine
• Chloroquine
• Dapsone
• Pyrimethamine
• Quinine

CARDIOVASCULAR DRUGS

• Captopril
• Disopyramide
• Hydralazine
• Methyldopa
• Procainamide
• Propranolol
• Quinidine
• Tocainide

DIURETICS

• Acetazolamide
• Chlorothiazide
• Chlorthalidone
• Ethacrynic acid
• Hydrochlorothiazide

SOME COMMON DRUGS ASSOCIATED WITH IDIOSYNCRATIC NEUTROPENIA

جدول شماره (3-3(: بعضی از داروهای شايع كه باعث نوتروپنی ايديوسنكراتيك می شوند
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سـطح G-CSF در سـاعت 7 بعـد از تولـد در پيـك مقـدار خود می باشـد و معموال بـا افزايش تعداد 
نوتروفيـل، در سـاعت 13 بعـد از تولد همراه می باشـد.

ـــه  ـــش و ب ـــدار G-CSF  افزاي ـــرد مق ـــرار می گي ـــت ق ـــا عفون ـــه ب ـــغ در مواج ـــرد  بال ـــك ف ـــی ي وقت
دنبـــال آن نوتروفيل هـــای خـــون محيطـــی افزايـــش می يابنـــد. GM-CSF در مقاديـــر ثابـــت 
باقـــی می مانـــد. اگـــر چـــه كـــه نـــوزادان نـــارس و تـــرم قـــادر بـــه ايجـــاد مقاديـــر مناســـب 
ســـايتوكاين ها در پاســـخ بـــه عفونـــت و سپســـيس می باشـــند، پاســـخ كيفـــی ســـلول ها بـــه 
GM- و G-CSF ســـايتوكاين ها مـــورد بحـــث و مناقشـــه می باشـــد و در حالـــی كـــه رســـپتور
ـــگاهی،  ـــات آزمايش ـــند، در مطالع ـــن می باش ـــابه بالغي ـــا مش ـــی در نوتروفيل ه ـــاظ كم CSF از لح

ــه  ــخ بـ ــش پاسـ ــر كاهـ ــن، 8 برابـ ــه بالغيـ ــبت بـ ــوزاد نسـ ــته ای نـ ــك  هسـ ــلول های تـ سـ
ــته اند. ــرک داشـ ــای محـ ــايتوكاين ها و فاكتورهـ سـ

ـــرم، در  ـــره ت ـــرم و پ ـــوزادان ت ـــرم، در ن ـــطح G-CSF س ـــش س ـــر افزاي ـــات اخي ـــی از مطالع برخ
ـــی  ـــد. برخ ـــان داده ان ـــالم را نش ـــوزادان س ـــا ن ـــه ب ـــال در مقايس ـــای باكتري ـــا عفونت ه ـــه ب مواج
ـــابی و  ـــی و اكتس ـــی ارث ـــك G-CSF و GM-CSF را در نوتروپن ـــای فارماكولوژي ـــات دوزه از تحقيق
ـــن  ـــتفاده از اي ـــد. اس ـــخيص داده ان ـــودمند تش ـــا س ـــی از عفونت ه ـــر ناش ـــرگ و مي ـــش م در كاه
فاكتورهـــا در درمـــان و پيشـــگيری از سپســـيس در شـــيرخواران بـــدون نوتروپنـــی، مزيـــت و 

ـــت. ـــته اس ـــبی نداش ـــودمندی نس س

اختالالت ارثی همـــراه با نوتــروپنی:

نوتروپنــی  ارثــی:

گروهـی از اختـالالت می باشـند كـه حداقـل 3 ماه ادامه پيـدا می كنند و بـه صورت گـذرا يا موقتی، 
خفيـف يـا شـديد، همـراه يا بـدون همراهـی با يافته هـای خـارج خونـی و در زمينه عيـوب ژنتيكی 

ارثـی اتفـاق می افتد.
تقريبـا نيمـی از عيـوب ژنيتيكی گـزارش شـده در نوتروپنی در ژن االسـتاز نوتروفيـل ELA2  اتفاق 

می افتـد كـه می توانـد باعـث نوتروپنی مـداوم يا متناوب (سـيكليك( شـود.
ريسـك ايجـاد عفونـت وابسـته بـه شـدت نوتروپنـی و افزايـش اختـالالت نوتروفيل ها يا سـاير اجزا 

سيسـتم ايمنی می باشـد.
درمـان حمايتـی، بـا آنتـی بيوتيك و ضد قارچ پروفيالكسـی و گاهـی G-CSF می باشـد. در برخی از 

سـندرم ها پيوند سـلول های بنيادی كاربـرد دارد.
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نوتروپنــی ارثی بـدون اختالالت خارج خونی: 

نوتروپنــی ارثی شدیــد:

ـــده  ـــف ش ـــادرزادی توصي ـــی م ـــالالت نوتروپن ـــن اخت ـــز اولي ـــتمن (kostmann( ج ـــندرم كاس س
 ،)ANC /200 < µL( ـــديد ـــی ش ـــا نوتروپن ـــيرخوار ب ـــی، ش ـــاه اول زندگ ـــن م ـــد. در چندي می باش
ـــس،  ـــتگاه تنف ـــای دس ـــتی ، عفونت ه ـــه پوس ـــت، آبس ـــل (امفالي ـــه از قبي ـــای راجع ـــا عفونت ه ب
ـــد  ـــود رده ميلوئي ـــده كمب ـــان دهن ـــتخوان نش ـــز اس ـــی مغ ـــد. ارزياب ـــدا می كن ـــروز پي ـــيس( ب سپس

ـــد. ـــيت می باش ـــيت و ميلوس ـــه پروميلوس ـــف مرحل و توق
 G-csf ـــپتور ـــده رس ـــد كنن ـــايع، در ژن ك ـــر ش ـــورت كمت ـــه ص ـــص در ELA2 و HAX1 و ب نقاي

اتفـــاق می افتـــد. تـــوارث آن می توانـــد انـــوزوم غالـــب، مغلـــوب يـــا اتفاقـــی می باشـــد.
ـــاالی  ـــر ب ـــز مقادي ـــت و تجوي ـــديد عفون ـــان ش ـــارچ و درم ـــد ق ـــی ض ـــك و پروفيالكس آنتی بيوتي
ـــرگ  ـــان م ـــا همچن ـــت، ام ـــش داده اس ـــاران كاه ـــی را در بيم ـــر و ناتوان ـــرگ و مي ـــزان م G-csf مي

ــد. ــايع می باشـ زود رس شـ
ـــتيك  ـــندرم های ميلوديسپالس ـــرض س ـــد، در مع ـــده می مانن ـــی زن ـــان كودك ـــه در زم ـــی ك بيماران
ـــی از  ـــه ای در بعض ـــوان گزين ـــه عن ـــا ب ـــل ه ـــتم س ـــد اس ـــد. پيون ـــد می باش ـــاد ميلوئي ـــی ح و لوكم

ـــود. ـــتفاده می ش ـــاران اس بيم
تظاهرات عصبی تاخيری و تاخير تكاملی و تشنج، در بيماران با موتاسيون HAX-1 ديده می شود.

ELA2 نوتروپنی دوره ای – موتاسيون

نوتروپنـــی دوره ای پـــس از ســـندرم كاســـتمن تشـــخيص داده شـــده  و اغلـــب در ســـال دوم 
ــا بعـــد از آن ديـــده می شـــود. زندگـــی و يـ

بيمـــاران بـــا تـــب، زخم هـــای دهانـــی و عفونـــت در جريـــان حداقـــل ميـــزان ANC ، بـــروز 
ـــخيص داده  ـــه، تش ـــرای 6 هفت ـــه ب ـــام CBC در هفت ـــت انج ـــا 3 نوب ـــيله 2ت ـــه بوس ـــد ك می نماين

ــد. ــاق می افتـ ــر 2±  13 روز اتفـ ــا هـ ــود. نوتروپنـــی دوره ای تقريبـ می شـ
موتاســـيون ELA2 بـــه صـــورت اتوزومـــال غالـــب بســـيار شـــايع و شـــديد می باشـــد. انـــواع 

ـــت. ـــده اس ـــان ش ـــز بي ـــی ني ـــوارث اتفاق ت
ـــای  ـــتراتژی ه ـــز اس ـــی از G-CSF ج ـــتفاده احتمال ـــت و اس ـــب و عفون ـــرای ت ـــی ب ـــان حمايت درم

ــد. ــی می باشـ درمانـ
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نوتروپنــی ارثی با نقایــص خارج سيســتم خونسازی: 
از انــواع شــايع آن موتاســيون HAX.1، ســندرم شــواخمن ديامونــد و اختــالالت كمپلكــس گلوكــز 
ــادر  ــی، ن ــه صــورت كلينيكــی و بالين ــادرزادی ب ــای م ــی از نوتروپنی ه 6 فســفاتاز می باشــد. خيل
ــرد  ــص عملك ــوند. نقاي ــخيص داده می ش ــی تش ــص ژنتيك ــی نقاي ــيله همراه ــند و بوس می باش
نوتروفيــل هــا بــه مراتــب بيشــتر از نقايــص ديــس موروفيــك همــراه، در ايــن ســندرم هــا ديــده 
ــدا  ــروز پي ــوزادی ب ــا در دوران ن ــن نقص ه ــام اي ــم تم ــم اســت بداني ــه مه ــه ك ــر چ ــود. اگ می ش

ــد. ــكل نمی باش ــك ش ــه ي ــاران ب ــام بيم ــد و در تم نمی كن

:)SDS( شواخمــن دیاموند سنــدرم

قبال تصور می شد كه نادر است، ولی اكنون جز علل نوتروپنی در يك چهارم از بيماران می باشد.
ــف،  ــا درجــات مختل ــی ب ــراس،  FTT ، نوتروپن ــن پانك ــالالت اگزوكري ــن ســندرم بوســيله اخت اي
اختــالالت كموتاكســی نوتروفيــل و يافته هــای ديــس مورفيــك متفــاوت در ســنين مختلــف تظاهر 
پيــدا می كنــد. اختــالالت اســتخوانی، راش، ســايتوپنی، عقــب ماندگــی ذهنــی و FTT تظاهــرات 
شــايع می باشــند. ســندرم شــواخمن ديامونــد اغلــب در تشــخيص افتراقــی بــا ســندرم پيرســون و 

ــس می باشــد. سيســتيك فيبروزي
تظاهرات خونی آن شـامل نوتروپنی دوره ای، سـايتوپنی، آنمی آپالستيك، سندرم ميلوديسپالستيك 
(موتاسـيون در كـروزوم 7( و ترانسفورميشـن لوكميـك می باشـد. توارث اتوزمال مغلـوب برايش ذكر 
شـده اسـت كه اغلب با نقص در ژن SBDS روی كروموزوم Vq11 می باشـد. تسـت های تشـخيصی 
 ،SBDS شـامل يافته هـای راديوگرافيـك از جايگزينـی چربـی در پانكراس، موتاسـيون ناقـص در ژن

كاهش االسـتاز مدفوع و كاهش تريپسـينوژن سـرم می باشـد.
شديد،  عفونت  و  نوتروپنی  در   G-CSF تزريق  و  پانكراس  آنزيم های  جايگزين  با  حمايتی  درمان 

آنتی بيوتيك و ضد قارچ می باشد و در برخی موارد پيوند سلول های هماتوپوتيك استفاده می شود.

اختالالت کمپلكس گلوکز 6 فسفاتاز:

 G-6-P می باشـد. گليكـوژن كبـدی بوسـيله G6PC3 1 وb شـامل اختـالل ذخيـره گليكـوژن تيـپ
دفسـفريليزه می شـود بـه گلوكـز، كـه به عنـوان منبـع انرژی عمـل می كنـد. دو سـوم پروتئين های 
در برگيرنـده كمپلكـس G-6-P در رتيكولـوم اندوپالسـميك حضـور دارنـد كـه همـراه بـا نوتروپنی 
مـادرزادی می باشـد. (ترانـس لوكاسـيون SLC37A4 و پروتئيـن كاتالتيـك G6PC3. اختـالالت 
كمپلكـس گلوكـز 3 فسـفاتاز بصـورت نوتروپنی مداوم شـديد بـا توقـف رده ميلوئيد، پوسـت نازک، 

اختـالالت ادراری تناسـلی، بيمـاری قلبـی، ميوپاتـی تظاهـر پيـدا می كند.
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بيماری ذخيره گليكوژن تيپ 1b با هيپوگليسـمی، اسـيدوز الكتيك، بزرگی كبد با تجمع گليكوژن، 
كوليت شـبيه كرون، نوتروپنی و اختالالت متنوع فانكشـن نوتروفيل، تظاهر پيدا می كند.

سندروم داوون:

در ادامه توضيح داده می شود.

نوتروپنی مادرزادی همراه با نقص سيستم ایمنی: 
نوتوفيل ها به عنوان جزئی از سيسـتم ايمنی ذاتی، در گسـترش و تكامل سيسـتم ايمنی اكتسـابی 
نيـز شـركت دارنـد و رسـپتور های مشـتركی بين نوتروفيل هـا و لنفوسـيت ها وجـود دارد. نوتروپنی 

ممكـن اسـت يافتـه اوليه در نقايص سيسـتم ايمنـی با يا بـدون تظاهرات اتوايميون باشـد.
در سـنين جوانی تظاهراتی از قبيل نارسـايی رشـد، لنفوپنی، اگزما و عفونت های جدی، می بايسـت 
بـه عنـوان سـيگنالی بـرای شـروع ارزيابـی جامع سيسـتم ايمنی ذاتـی مورد نظـر باشـد. اختالالت 
ايمنـی از قبيـل آ گاماگلوبولينمـی بروتون، اختالالت ايمنی شـديد مركب، سـندرم دی جورج، نقص 

22q 11 و سـندرم هايپرايمونوگلوبوليـن E، آن سـوی طيـف اين اختالالت می باشـد.

سندرم چدیاک هيگاشی و سندرم گریسيل تيپ دو:

ســندرم چديــاک هيگاشــی بــه علــت نقــص ژن CHS1 و بــه صــورت اتــوزوم مغلــوب بــه تــوارث 
ــی،  ــو فوب ــتاگموس، فوت ــی، نيس ــتی - گوش ــم پوس ــامل  آلبينيس ــرات آن ش ــد و تظاه می رس
دژنراســيون اعصــاب، نوتروپنــی، انكلوزيــون غــول آســای قرمــز در لوكوســيت و اختــالالت 
ــد. ــيتوز می باش ــو و همافاگوس ــالالت لنفوپروليفراتي ــه، اخت ــای راجع ــلول های NK، عفونت ه س
سندرم گريسيل تيپ دو، تظاهرات مشابه باال را دارد و فقط انكلوزيون لوكوسيت ها در آن وجود ندارند.

سندرم اختالل ایمنی – هایپو گاما گلوبولينمی – زگيل

بـه صـورت اتـوزوم غالـب بـه ارث می رسـد و تظاهـرات آن شـامل نوتروپنـی بـه همـراه هايپرپالزی 
ميلوئيـد و كاهـش سـلول های پيـش سـاز (ميلوكاتاكسـيس( مغـز اسـتخوان، زگيل هـای راجعـه، 

عفونت هـای راجعـه و هايپوگاماگلوبولينمـی می باشـد. 

:IRak4 موتاسيون

نقـص در بيـان ژن Irak4 می باشـد كـه سـبب اختـالل در ايمنـی ذاتی به وسـيله نقص در رسـپتور 
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اينترلوكيـن 1 بـه همـراه كيناز 4 می باشـد.
عفونت هـای اسـتافيلوكوكی و پنوموكوكی بسـيار شـايع بـوده كه در زمينـه ای از نوتروپنی متوسـط 

اتفـاق می افتـد. تعـداد نوتروفيـل ممكـن اسـت در خالل عفونـت حاد نرمال باشـد.
توارث آن بصورت اتوزوم مغلوب می باشد.

موتاسيون ژن سندرم ویسكوت – آلدریچ:

موتاسـيون وابسـته به x  سـندرم ويسـكوت آلدريچ، با نوتروپنی با يا بدون عالئم سـندرم ويسـكوت 
آلدريچ كالسـيك تظاهر پيـدا می كند.

سایــر سنــدرم های مرتبط نوتــروپنی:

سندرم های نارسایی مغز استخوان:

از زير مجموعه آن، آنمی دياموند - بلك فان، آنمی فانكونی و سندرم شواخمن - دياموند می باشد.

هایپو پالزی غضروف - مو: 

يـك اختـالل اتـوزوم مغلـوب نادر اسـت كه بـا تظاهرات كوتاهـی قد، موهای نـرم و نازک، انگشـتان 
هايپراكسـتنت، افزايـش حساسـيت به عفونت هـا ، لنفوپنی، ايمنی سـلولی مختـل و نوتروپنی مزمن 

شـناخته می شود. 
نـوع تـوارث آن اتـوزوم مغلـوب بـه علـت موتاسـيون در RMRP و ژن RNA  بدون كـد، درگيری در 

تكثيـر DNA ميتوكندريـال وRNA ريبـوزوم، ايجاد می شـود. 

دیس کراتوزیس مادرزادی:
بــا عالئــم نوتروپنــی (وســاير ســايتوپنی هــا(، اختــالل رنــگ دانــه ای پوســت، ديســتروفی ناخــن و 
لوكوپالكــی مخاطــی، بــروز می نمايــد، ســاير عالئــم آن شــامل اختــالالت ايمنــی، اســتخوان های 
شــكننده، پوســيدگی دنــدان، كوتاهــی قــد، آلوپســی و ســفيدی مــو، هايپوپــالزی غــدد، اختــالالت 
پيشــابراهی، فيبــروز ريــه، ســيروز كبــد، تنگــی مــری، عقــب ماندگــی ذهنــی و افزايــش احتمــال 

ــا، می باشــد. ــوارش و ســاير بافت ه ســرطان در پوســت و دســتگاه گ
تـوارث اتـوزوم غالـب آن بـه علـت موتاسـيون ژن تلومـراز TERC( RNA( يا ژن زير گـروه كاتالتيك 
تلومراز )TERT( می باشـد و توارث وابسـته به X  آن، به علت موتاسـيون در DKC1 ميباشـد. سـاير 
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موتاسـيون در اين بيماری شـامل موتاسـيون NOP10، سTINF2 و NHP2 می باشـد.
تشـخيص بـا اثبـات اختـالالت كوتاه شـدگی تلومراز به وسـيله تسـت های ژنتيكی ميباشـد، اگر چه 
فقـط نيمـی از بيماران اين موتاسـيون های شـناخته شـده را دارا می باشـند. در آنمی آپالسـتيك از 

پيوند سـلول های بنيادی اسـتفاده می شـود. 

نوتروپنی مــادرزادی همـــراه با اختـــالالت متابوليســم:

بيماری هـای متابوليـك از قبيل: ايزو والريك، متيل مالونيك و پروپيونيك اسـيدمی، هايپرگليسـنميا 
و تيروزينمـی، همراهی بـا نوتروپنی دارند.

نوتــروفيــلی:
نوتروفيلی به صورت افزايش ANC بيشتر از دو انحراف معيار باالتر از ميانگين تعريف می شود.

واکنش لوکوموئيد :
نـوزادان، گاهـی پاسـخ شـديدی بـه عفونت هـا دارنـد. در كودكان مسـن تر تعـداد نوتروفيل هـای در 
گـردش افزايـش می يابـد و همـراه بـا شـيفت به چـپ (باندسـل، ميلوسـيت، متاميلوسـيت در خون 

می باشـد. محيطی(، 
يـك افزايـش چشـم گير در پركورسـورهای اوليـه نوترو فيـل در خون محيطی، سـبب افزايش تعداد 
WBC (معمـوال بيـش از 000 / 50 در ميكـرو ليتـر ( می شـود كـه بـه عنـوان لوكوموئيـد ری اكشـن 

می شـود. تعريف 
يـك نـوزاد سـالم در دو روز اول زندگـی يـك نوتروفيلـی را نشـان می دهـد كـه ممكـن اسـت انـواع 
ميلوئيـد نـارس وحتـی سـلول های بالسـت در 2 روز اول زندگـی در خون محيطی ديده شـود كه در 

نوزادان نارس شـايعتر اسـت.
واكنـش لوكوموئيـد بـا عفونت های شـديد در نوزادان همراهـی دارد كه به دنبال ايجاد واكوئل سـيتو 

پالسـميك و گرانوليشن سـمی در نوتروفيل، اتفاق می افتد. 
به صورت نادر، نوتروفيلی با توارث اتوزوم غالب ذكر شـده اسـت. سـندرم داون همراهی با زيرگروهی 
از لوكوموئيـد ری اكشـن بـا تظاهـرات لوكو اريتروبالسـتيك دارد كـه تحت عنـوان ميلوپويزيس غير 

طبيعـی گذرا نامبرده می شـود.
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اختالالت خونی در سندرم داون و ميلو پویزیس غير طبيعی گذرا:

اختالالت خونی در سندرم داون شايع است. (جدول3-5( 

Hematologic Manifestations of Down Syndrome

Cell Defect
Red Blood Cell Macrocytosis

Anemia
Polycythemia

White Blood Cell

Transient abnormal myelopoiesis
Leukocytosis
Neutropenia

Acute leukemia

Platelets  Thrombocytosis
Thrombocytopenia

شكل (4-3(: تظاهرات هماتولوژيك سندروم داوون

آكادمـی اطفـال آمريـكا، انجـام يـك CBC در نـوزاد مبتـال بـه سـندرم داون را جهـت بررسـی 
اختـالالت خونـی توصيـه می نمايـد. حدود 10 درصد شـيرخواران مبتـال به سـندرم داون، اختالالت 
ميلوپروليفراتيـو  گـذرا، كـه اكنـون تحـت عنـوان ميلوپويزيـس غير طبيعـی گـذرا )TAM(  ناميده 
می شـود، را تجربـه می كننـد. گاهـی اوقـات ايـن پروسـه در كـودكان بـا ظاهـر طبيعی و موزائيسـم 

تريزومـی 21 اتفـاق می افتـد.
ميلـو پويزيـس غيـر طبيعـی گذرا بـا تظاهرات لوكـو اريتروبالسـتيك و مـگا كاريو بالسـت در خون 

محيطـی، ترومبوسـيتوپنی متغير و هپاتواسـپلنومگالی نمايان می شـود. 
اختـالل در هـر سـه رده خونـی ذكـر شـده اسـت. به نظـر می رسـد موتاسـيون در رونويسـی فاكتور 
مگاكاريوسـيت GATA1 در خـالل هماتـو پويزيس كبدی جنينـی رخ داده اسـت. هيچگونه پارامتر 
كلينيكـی، خونـی، سـيتوژنيك، وجود ندارد كه بتواند سـير نـوزاد با TAM را به سـمت لوكمی حاد، 

يا بهبـود، پيش بينـی نمايد.
ميانگيـن سـن در تشـخيص TAM، سـه تـا هفـت روزگـی اسـت و تقريبا همه مـوارد تـا دو ماهگی 

تشـخيص داده می شـود و اكثـرا در سـه تـا شـش ماهگـی بهبـود پيـدا می كنند.
اختـالالت ميلوپروليفراتيـو گـذرا ممكـن اسـت تهديدكننده حيـات بوده و بـا عوارضی مثـل فيبروز 

كبـدی، نارسـايی كبد، هيدروپـس فتاليس و هايپرلوكوسـيتوزيس همراه باشـد.
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حـدود 30 درصـد شـيرخواران بـا سـندرم داون و TAM بـه سـمت لوكمـی مـگا كاريوبالسـتيك 
)AMKL( در چهارسـال اول زندگـی سـير مـی نمايد. موتاسـيون سـوماتيك در GATA1 در تقريبا 

همه موارد TAM و سـندرم داون با لوكمی مگاكاريوبالسـتيك گزارش شـده اسـت، در حالی كه در 
سـاير انـواع لوكمی وجود نـدارد..

انكولوژيسـت اطفـال، در مـوارد فقـدان لوكوسـيتوز بيشـتر از DIC  ،100 / 000 مقـاوم، ارگانومگالـی 
شـديد، نارسـايی تنفسـی، اختـالالت كليوی، نارسـايی كبدی و فيبروز كبـدی، از پروتـوكل انتظار - 

تماشـا در برخـورد بـا اين بيمـاران اسـتفاده می كند.
شــيرخواران بــا  ارگانومگالــی و لوكوســيتوز شــديد، بــا دوز پاييــن كموتراپــی  يــا لوكوســيتوفرزيس 

ــوند. ــان می ش درم

اختالالت عملكــرد فاگوسيت ها:

اختالالت چسبندگی: نقص چسبندگی تيپ۱ و2
نقـص چسـبندگی لوكوسـيت )LAD(، شـامل گروهی نـادر از بيماری هـا با اختالالت اتـوزوم مغلوب 
می باشـد كه با لوكوسـيتوز مداوم، تاخير در افتادن بند ناف و عفونت های راجعه مشـخص می شـود. 
LAD تيـپ1، بـا اختـالل در مجموعـه كمپلمـان - اپسونيزاسـيون عليه ارگانيسـم و همـراه با نقص 

چسـبندگی نوتروفيل و كموتاكسی مشـخص می شود.
2 اينتگرين می باشـد. در هر  تظاهـرات بالينـی، وابسـته بـه نقـص و كمبـود CD18 و سـاب يونيت  
شـيرخواری بـا عفونت هـای باكتريال شـديد، همراه بـا تعداد نرمال يـا زياد نوتروفيـل خون محيطی، 
ايـن بيمـاری می بايسـت مـورد شـك قـرار گيـرد، فقدان چشـم گيـر چـرک در محل هـای عفونت، 

وجـود دارد كـه بـه علت عـدم مهاجـرت نوتروفيـل از عروق بـه بافت درگير می باشـد.
تشـخيص با بررسـی فلوسـيتومتری و نقص در CD18 يا CD11b/CD18 مشـخص می شـود. ناقلين 

ممكـن اسـت تـا 50 درصد همراه بـا CD18 نرمـال در نوتروفيل های در گردش باشـند.
درمان فعلی شامل اقدامات حمايتی و پيوند استم سل می باشد.

بـه عالوه در هنگام لوكوسـيتوز مـداوم و عفونت های باكتريـال مقاوم، نوع اتـوزوم مغلوب LAD تيپ 
2 (رامبام-هاشرون-سـندرم( در بيماران اسـرائيلی توصيف شـده اسـت كه تظاهرات آن كوتاهی قد، 

عقـب ماندگی ذهنی شـديد و فنوتيپ RBC ،hh (بمبئی( می باشـد.
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نقـص مولكولـی در ايـن بيمـاران بـه علت كمبـود فوكوزيـل ترانسـفراز، آنزيم مسـئول اتصـال كربو 
هيدرات هـا در گـروه خونی AB و بخصوص سـاختار سـياليل - لوويسX  می باشـد. سـياليل لوويس
X  در شـكل گيری نوتروفيـل و سـطح رسـپتور سـلكتين P و E آندوتليـوم نقـش به سـزايی دارند.

نوتروفيل ها در اين بيماران كاهش شـديد كموتاكسـی در آزمايشـگاه دارند، اما سـطح CD18 نرمال 
اسـت (برخالف LAD تيپ1(.

:)CGD( اختالالت کشندگی اکسيداتيو: بيماری گرانولوماتوز مزمن
CGD يـك بيمـاری نـادر اسـت  و فـرم هتروزيگـوت آن بـا نقـص ارثـی در NADPH اكسـيداز در 

نوتروفيـل، مونوسـيت و ماكروفـاژ بـروز می نمايـد.
ـــی  ـــال و قارچ ـــای باكتري ـــا عفونت ه ـــی ب ـــوند و گروه ـــر می ش ـــی متاث ـــاران، اندك ـــی از بيم برخ
ـــا  ـــال ي ـــداد نرم ـــا تع ـــراه ب ـــود، هم ـــف ن ـــال و لن ـــه، طح ـــد، ري ـــاط، كب ـــت و مخ ـــديد در پوس ش
ــای  ــت و گونه هـ ــاالز مثبـ ــای كاتـ ــد. باكتری هـ ــر می يابـ ــل، تظاهـ ــه نوتروفيـ ــش يافتـ افزايـ

آســـپرژيلوس شـــايع می باشـــند.
اكثـر بيمـاران در سـال اول زندگـی تابلـوی بيمـاری را بـروز می دهنـد. كشـندگی ناكافـی نوتروفيل 
يـا هضـم ناكافـی، همراهـی دارد بـا پاسـخ التهابی كه سـبب ايجـاد گرانول هـای حـاوی ماكروفاژ در 

دسـتگاه گـوارش و مجـرای ادراری می شـود.
بـه علـت اينكـه 4 ژن مجـزا در فعاليـت اكسـيداز NADPH نقـش دارنـد نقص هـر يـك از آن ها در 

ايجـاد ايـن اختالل موثر اسـت.
تـوارث وابسـته بـه X  بيمـاری همـراه بـا پروتئيـن  PHOX GP91 می باشـد در حالـی كـه فـرم 
اتـوزوم مغلـوب آن همـراه بـا نقـص در phox p22، p47 phox و p67 phox می باشـد. تشـخيص بـا 
ارزيابـی اسـپكتروفتومتريك محصـوالت اكسـيداز يا ارزيابی محصوالت اكسـيژن ری اكتيو به وسـيله 
فلوسـيتومتری و فلومتری با كموايلومنسـيس ميسـر می شود. بررسـی ژنتيكی بيماران نقايص خاص 

ژنـی را مشـخص می نمايد.
درمــان شــامل آنتــی بيوتيــك پروفيالكســی و ضــد قــارچ می باشــد. پروفيالكســی بــا اينترفــرون 
ــد اســتم  گامــا b1 نوتركيــب، باعــث كاهــش شــيوع عفونت هــا می شــود در مــوارد شــديد از پيون

ــا اســتفاده می شــود. ســل ه
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 اختــالالت غير بدخيــم هيستــوسيت ها: 

:)LCH( اختالل سلول دندرتيک: النگرهانس سل هيستـيـوسيتوزیــس
LCH، اختـالل شـايع سـلول های دندرتيكـی می باشـد كـه شـامل گروهـی از بيمـاری هـا بـا عالئم 

تكثيـر زيـاد مونوسـيت، ماكروفـاژ و سـلول دندرتيـك در بافت هـا می باشـد.
ايـن بيمـاری بـا درگيـری يك يا چنـد ارگان همراه می باشـد. LCH در نـوزادان، يك بيمـاری نادر با 
شـيوع يك تا دو، درهرميليون می باشـد. پيك شـيوع آن در پنج تا ده سـالگی می باشـد. موتاسـيون 

BRAF در نيمـی از بيمـاران LCH وجود دارد.

اسـتخوان شـايع ترين ارگان درگيـر با ضايعات ليتيـك چندگانه يـا گرانولوم ائوزونوفيليك می باشـد. 
پوسـت هـم بـه طور شـايعی درگير می شـود كـه به صـورت فلس فلس شـدن پوسـت و راش مومی 

بـروز می نمايـد. درگيـری سـاقه هيپوفيز، سـبب ديابت بی مزه می شـود.
فرم منتشـر بيماری تحت عنوان بيماری لتررسـيو در كودكان زير 2سـال، با راش، لنفادنوپاتی، تب، 
خسـتگی نمايان می شـود. راش ممكن اسـت تظاهر اوليه بيماری باشـد و سـپس به سـمت بيماری 
شـديد و درگيـری ارگان هـای حياتـی (ريـه، كبـد، طحال، مغز اسـتخوان( سـير نمايد. تشـخيص با 
 S-100  كه بـه خصـوص در )Birback( بيوپسـی از بافـت درگيـر و شناسـايی گرانـول هـای بيربـك

CD18، و النگريـن )CD207( مثبت می شـود، مشـخص می شـود.

درمان اغلب شامل كموتراپی می باشد.

لنفوهيستيــوزیس همو فاگوسيتيــک خانوادگی:
ايـن سـندرم كشـنده، از اختـالالت ايمنـی در ابتـدای زندگـی بـه صـورت اوليـه و خانوادگـی و در 
مراحل بعدی زندگی، ثانويه به لنفوهيسـتيوزيس هموفاگوسـيتيك )HLH(، بصورت تب، سـايتوپنی، 
اسـپلنومگالی، افزايش فرتين سرم، افزايش رسـپتور IL2 محلول در CD25، و هايپرتری گليسريدمی 

يا هايپوفيبرنيوژنميا مشـخص می شـود.
هموفاگوسـيتوز خانوادگـی در مغـز اسـتخوان يـا سـاير ارگان هـا يافتـه نهايـی بيمـاری می باشـد. 
 HPLH1 ،PRF1 ،UNC13d ،هموفاگوسـتيك لنفوهيسـتوزيس تيپ1 تـا 5 به ترتيب با نقـص در ژن
STX11 ،STXBp2، همـراه اسـت. تشـخيص نقايـص ژنتيكـی، تشـخيصی می باشـد ولـی اغلـب به 

دنبـال تظاهـرات بالينـی كامـل انجـام می شـود. درمـان در HLH اوليـه شـامل درمان هـای تنظيـم 
كننـده ايمنـی و سـپس پيونـد سـلول بنيادی خونسـاز می باشـد.
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ترومبـوسايتــوپنی   

دکتر طاهره نجفی دلویی۱، دکتر راحله فرامرزی2
1. مترجم: متخصص كودكان

2. ويراستار: فوق تخصص نوزادان و استاديار دانشگاه علوم پزشكی مشهد

نكات کليــدی:
شـايع ترين علـت ترومبوسـيتوپنی زودرس بـا شـدت خفيف تا متوسـط، در نـوزادان به ظاهر سـالم، 
نارسـايی جفتـی اسـت. تظاهـر شـايع اين حالـت نوزادانی هسـتند كه نسـبت به سـن حاملگی جثه 

كوچكتـری دارند.
ايـن ترومبوسـايتوپنی بصورت خودبخودی (بطـور معمول طی 10 روز( بهبـود می يابد و پيش آگهی 
خوبـی دارد. ترومبوسـايتوپنی در نـوزادان بيمـار نيـاز بـه مداخله فـوری دارد و اغلب با سپسـيس يا 

انتروكوليـت نكروزان )NEC( در ارتباط اسـت.
• نـوزادان بـه ظاهـر سـالمی كـه در روز اول زندگـی مبتال به ترومبوسـيتوپنی شـديد هسـتند؛ بايد 
از نظـر ترومبوسـايتوپنی الوايميـون نـوزادان )NAIT( بررسـی شـوند. تزريـق پالكت رنـدوم دونر (به 
همـراه يـا بـدون ايمونوگلوبوليـن داخـل وريدی( خـط اول درمـان در اين نـوزادان اسـت. مگر اينكه 
پالكـت انسـانی آنتـی ژن HPA-1b1b و 5a5a در بانـك خون موجود باشـند و فورا در دسـترس قرار 

گيرنـد. در ايـن مـوارد ايـن پالكت هـا در خـط اول درمان قـرار می گيرند.
• آسـتانه تزريـق پالكتـی كـه در واحـد مراقبت های ويـژه نـوازادان )NICU(  مد نظر قـرار می گيرد، 

تنـوع بسـيار زيادی در سراسـر دنيا دارد.
در تنهـا آزمايـش تصادفـی كنترل شـده ای كه در اين مورد تا امـروز بر روی نوزادان زيـر 1500 گرم، 
طـی هفتـه اول زندگـی انجـام شـده اسـت، تفاوتی در شـيوع يـا شـدت خونريزی هـای داخل بطنی 
بيـن نوزادانـی كـه بـرای پالكت كمتـر از 60 هزار در ميكروليتـر، و نوزادانی كه بـرای پالكت كمتر از 

150 هـزار در ميكروليتـر، ترانسـفوزيون دريافت كرده بودند، ديده نشـد.
بنابرايـــن شـــاهدی بـــرای اثبـــات ســـودمندی تزريـــق پالكـــت در نوزادانـــی كـــه دارای تروبوســـايتوپنی 
متوســـط (پالكـــت 60000 تـــا 150000 در ميكروليتـــر( هســـتند، ولـــی خونريـــزی ندارنـــد، وجـــود 

ـــدارد. ن
• ريسـك خونريزی در نوزادان ترومبوسـيتوپنيك مولتی فاكتوريال است و به شدت ترومبوسايتوپنی 
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ارتباطـی نـدارد. شـواهد كنونـی نشـان می دهـد كـه عوامـل زيـر در مقايسـه بـا تعـداد پالكت هـا 
شـاخص های مهمتـری در پيش بينـی خونريزی هسـتند:

1. سن حاملگی كمتر از 28 هفته.
2. سن بعد از تولد كمتر از 10 روز.

3. انتروكوليت نكروزان.

• )The platelets for neonatal transfusion-study 2 )PlaNet-2 يـك مطالعـه تصادفـی آينـده نگـر 
چندتايـی اسـت كـه امنيـت و اثربخشـی دو آسـتانه ترانسـفيوژن پالكـت 25000 در ميكروليتـر و 
50000 در ميكروليتر را، در بيماران ترومبوسـيتوپنيك تحت مراقب های ويژه نوزادی، باهم مقايسـه 

می كنـد. ايـن مطالعـه هـم اكنـون در چندين كشـور اروپايـی بيمـاران را به عضويـت می پذيرد.
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تعريف ترومبوسايتـوپنی نوزادی

ترومبوســايتوپنی نــوزادی بــه شــمار پالكتــی كمتــر از 150000 در ميكروليتــر، در بيمــاران اطــالق 
می شــود و بــه ســه دســته خفيــف (100000 تــا 149000 در ميكروليتــر(، متوســط (50000 تــا 
99000 در ميكروليتــر( و شــديد (كمتــر از 50000 در ميكروليتــر( تقســيم می شــود. البتــه شــمار 
ــه بزرگســاالن  ــوزادان، نســبت ب ــر در ن ــا 149000 در ميكروليت ــی در محــدوده 100000 ت پالكت

ــت.  ــايع تر اس ش
بزرگتريـن و جديدتريـن مطالعـه صـورت گرفتـه روی شـمار پالكتـی نـوزادان نشـان داد كه شـمار 

پالكتـی در هنـگام تولـد، بـا افزايـش سـن حاملگـی، افزايـش می يابد.
قابـل ذكـر اسـت با اينكه شـمار پالكتی متوسـط در نـوزادان، 200000 در ميكروليتر بـود، حتی در 
زودرس تريـن نـوزادان، پنجمين صـدک 104000 در ميكروليتر برای نـوزادان زير 32 هفته حاملگی 

و 123000 بـرای نـوزادان تـرم و نزديك ترم اندازه گيری شـد.
بـر اسـاس اين يافته هـا، بـرای ترومبوسـيتوپنی در نـوزادان زودرس تعاريف گوناگونی متصور اسـت. 
بـه هميـن دليـل، رويكرد مناسـب در نـوزادان مبتال بـه ترومبوسـايتوپنی خفيف گذرا كـه در ظاهر 
مشـكل ديگـری ندارنـد، پيگيـری و مراقبـت دقيـق اسـت. امـا طوالنی شـدن اين وضعيت، تشـديد 

ترومبوسـايتوپنی يـا تغييـر در وضعيـت بالينی، نيازمند ارزيابی های بيشـتر اسـت.
بـروز ترومبوسـايتوپنی در نـوزادان بسـته بـه جمعيـت مـورد مطالعـه تفـاوت زيـادی دارد. بـا وجود 
اينكـه بـروز كلـی اين عارضه در نوزادان به نسـبت كـم (0/9 % تا 0/7 %( اسـت، اما اين مقـدار در بين 
نوزادانـی كـه در بخـش مراقبت هـای ويژه بسـتری اند، نسـبتا بـاال اسـت، (35 % تـا 18 %(. در بخش 
مراقبت هـای ويـژه نـوزادی، بـروز ترومبوسـايتونی با سـن حاملگی رابطه عكـس دارد و در نـوزادان با 

وزن تولـد زيـر 1000 گـرم به %70 می رسـد.
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رويکـرد به نوزاد ترومبـوسايتوپنیک

اوليـن قـدم بـرای محـدود كـردن تشـخيص های افتراقـی هنـگام ارزيابی نـوزاد ترومبوسـيتوپنيك، 
طبقه بندی ترومبوسـايتوپنی اسـت. اين ترومبوسـايتوپنی می توانـد زودرس (در 72 سـاعت زندگی( 

يـا ديـررس باشـد (بعد از 72 سـاعت(.
همچنيـن بايد مشـخص شـود كـودک از لحاظ بالينی بيمار اسـت يا سـالم. نكته مهم اين اسـت كه 
صـرف نظـر از زمـان بروز عارضـه يا ظاهر بيمار، عفونت و سپسـيس بايد جزو تشـخيص های افتراقی 

اول بررسـی شـود، زيـرا هر تاخيری در تشـخيص و درمـان آن جان بيمار را در خطـر قرار می دهد.

ترومبوسایتــوپنی زودرس)شكل 4-۱(:
شايعترين علت ترومبوسايتوپنی زودرس در نوزاد ظاهرا سالم، نارسايی جفتی است. نارسايی جفتی در 
نوزادانی كه از مادران ديابتی به دنيا آمده اند و يا مادرانی كه دچار پره اكالمپسی بوده اند يا نوزادان با 

اختالل رشد داخل رحمی )Intrauterine growth restriction(، ديده می شود.
اين نوع ترومبوسايتوپنی هميشه خفيف تا متوسط است، بالفاصله يا بعد از مدت كوتاهی پس از تولد، 

مشخص می شود و بعد از 7  تا 10 روز بهبود می يابد.
اگــر نــوزادی بــا شــرح حــال پــری ناتــال نارســايی جفتــی و ترومبوســايتوپنی خفيــف تــا متوســط، 
وضعيــت بالينــی پايــداری داشــته باشــد، و ترومبوســايتوپنی وی طــی 10 روز بهبــود يابــد، نيــاز بــه 
ارزيابــی بالينــی ديگــری وجــود نــدارد. ولــی اگــر ترومبوســايتوپنی بيمــار شــديد شــود يا بيشــتر از 

10 روز بــه طــول بيانجامــد، بررســی بيشــتر الزامــی اســت.
ترومبوسـايتوپنی شـديد زودرس، در نـوزادی كـه مشـكل بالينـی ديگری ندارد، شـك تشـخيصی را 
بـه سـمت ترومبوسـايتوپنی بـا واسـطه ايمنـی (اتوايميون كه مـادر هم ترومبوسـايتوپنيك اسـت يا 

آلوايميـون كـه مادر شـمار پالكتـی نرمـال دارد(، می برد.
ترومبوسـايتوپنی زودرس بـا هـر شـدتی، در نـوزاد تـرم يا پـره ترمی كه بيمـار به نظر می رسـد، نياز 

به بررسـی بـرای اين مـوارد را دارد:
 1. سپسـيس 2. عفونـت مـادر زادی ويروسـی يـا انگلـی 3. اختـالل انعقـادی داخل عروقی منتشـر 
)DIC( غالبـا بـا سپسـيس در ارتبـاط اسـت، اما می توانـد ثانويه به آسفيكسـی حين تولد هم باشـد.
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شكل (1-4(: گايدالين برای ارزيابی نوزادان مبتال به ترومبوسايتوپنی زودرس (كمتر از 72 ساعت بعد از تولد(

عـالوه بـر ايـن اقدامـات، نـوزاد مبتـال بايـد بـرای هرگونـه ناهنجـاری اسـتخوان راديـوس هم تحت 
بررسـی دقيق قرار گيرد. ناهنجاری راديوس مرتبط با ترومبوسـيتوپنی در سـندروم ترومبوسايتوپنی 
همراه با فقدان راديوس )TAR(، آمگاكاريوسـيتيك ترومبوسـايتوپنی همراه با سينوسـتوز راديواولنار 

)ATRUS(، و يا سـندروم فانكونی مشـاهده می شـود.

اگرچـه ترومبوسـايتوپنی همـراه بـا سـندروم فانكونی تقريبـا هميشـه در كودكی عالئم خـود را بروز 
می دهـد، امـا مـوارد نوزادی هـم تا بحال گزارش شـده اند. در اين بيماران ناهنجاری انگشـت شسـت 
فـراوان ديده می شـود و تسـت شـكنندگی كرومـوزم  )chromosome fragility test( تقريبا هميشـه 

است. تشخيصی 
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اگر شـيرخواری ناهنجاری راديوس دارد ولی شسـت او ظاهر نرمال دارد بايد سـندروم TAR در نظر 
 WBC گرفتـه شـود. شـمار پالكتـی معموال كمتـر از 50000  در ميكروليتر اسـت و از طرفی شـمار
در بيـش از 90 % بيمـاران سـندروم TAR افزايـش يافتـه اسـت. در اين بيماران شـمارش گلبول های 
سـفيد گاهـی از 100000 در ميكروليتـر هـم تجـاوز كـرده و لوكمـی مـادر زادی را تقليـد می كند. 
شـيرخوارانی كه سـال اول زندگی را پشـت سـر بگذارند عموما وضعيت خوبی خواهند داشـت، زيرا 
شـمارش پالكتـی بـه صـورت خودبخـودی افزايـش می يابـد و به مقاديـر نرمال يـا نزديك بـا نرمال 

می رسـد و در طـول زندگـی ايـن مقادير حفظ می شـوند.
ناتوانی در روتاسـيون سـاعد در معاينه، به همراه ترومبوسـايتوپنی شديد و زودرس، تشخيص بيمار را 
به سـمت عارضه نادر ترومبوسـايتوپنی آمگاكاريوسـيتيك مادرزادی همراه با سينوسـتوز پروگزيمال 

راديـال و اولنـار هدايت می كند. 
اختـالالت ژنتيكـی ديگـری كـه بـا ترومبوسـايتوپنی زودرس در ارتبـاط انـد شـامل: تريزومـی 21، 

تريزومـی 18، تريزومـی 13، سـندروم ترنـر، سـندروم نونـان و سـندروم جاكوبسـن می باشـد.
اخيرا مواردی از سـندروم نونان با خصوصيات ديسـمورفيك خفيف و ترومبوسـايتوپنی بسـيار شديد 

(كه ترومبوسـايتوپنی آمگاكاريوسـيتيك مادرزادی را تقليد می كند(، معرفی شـده اند.
وجود هپاتواسپلنومگالی نشان دهنده عفونت ويروسی است.

اگرچه در مواردی چون سندروم هموفاگوسيتيك و نارسايی كبدی با علل مختلف هم مشاهده می شود.
تشـخيص های ديگـر مثـل ترومبـوز وريـد كليـوی، سـندروم كازابـاخ - مريت، اشـكاالت مـادرزادی 
متابوليسـم (عمدتا پروپيونيك اسـيدمی و متيل مالونيك اسـيدمی(، بايد بر اسـاس انديكاسيون های 
بالينی(هماچـوری در ترومبـوز وريـد كليوی يا وجود تومور عروقی در سـندروم كازابـاخ مريت( مورد 

توجـه و ارزيابی قـرار گيرند. 

2. ترومبوسـایتوپنی دیــررس )شكل 4-2(: 
شـايعترين علـل ترومبوسـايتوپنی بـا هر شـدتی بعـد از 72 سـاعت از تولد، سپسـيس و انتروكوليت 
نكـروزان هسـتند. نـوزادان مبتـال معمـوال ظاهـری بيمـار دارنـد و عاليم ديگـری به نفع سپسـيس 
(باكتريايـی يـا قارچـی( يـا NEC مشـاهده می شـود. البته ترومبوسـايتوپنی مـی تواند اوليـن تظاهر 

بالينـی ايـن مـوارد باشـد و قبـل از عاليم بالينـی به وقـوع بپيوندد.
 )bowel rest ( انتی بيوتيك، مراقبت های حمايتی قلبی تنفسـی، اسـتراحت گوارشـی) با درمان مناسـب
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در NEC، يـا جراحـی در NEC( شـمارش پالكتـی طـی 1 تـا 2 هفته بهبـود می يابد. هرچنـد در برخی 
نـوزادان به داليل نامشـخصی، ترومبوسـايتوپنی تا چندين هفته پايـدار می ماند. 

هرپـس سـيمپلكس،  ماننـد  ويروسـی  عفونت هـای  بايـد   ،NEC و  كـردن سپسـيس  رد  از  بعـد 
سـايتومگالوويروس و يـا انتروويـروس را در نظـر گرفت. اين عفونت ها در  بسـياری از مـوارد با مقادير 

غيرطبيعـی افزايـش  انزيم هـای كبـدی همـراه هسـتند.
اگـر نـوزاد اخيـرا كاتتر مركزی شـريانی يا وريدی داشـته اسـت، بايـد ترومبوز را جزو تشـخيص های 

افتراقـی قرار داد.
در نهايـت ترومبوسـايتوپنی دارويـی در نوزادی كه از لحاظ بالينی سـالم اسـت و هركـدام از داروهای 
زيـر را مصـرف می كنـد اهميـت دارد: هپاريـن، انتـی بيوتيك (پنی سـيلين ها، سيپروفلوكساسـين، 
سفالوسـپورين، مترونيـدازول، ونكومايسـين و ريفامپيـن(، ايندومتاسـين، فاموتيديـن، سـايمتيدين، 

فنوباربيتـال و يا فنـی توئين و...
علـل كمتـر شـايع در مـوارد ترومبوسـايتوپنی ديـررس شـامل اختـالالت مـادرزادی متابوليسـم و 

سـندروم فانكونـی (نـادر( هسـتند.

شكل (2-4( گايدالين برای ارزيابی نوزادان مبتال به ترومبوسايتوپنی زودرس (كمتر از 72 ساعت بعد از تولد(
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ــد و احتمــاال  ــی پالكت ســازی و ترومبوســايتوپنی ســاخته شــده ان ــرای ارزياب ــد ب ــای جدي ابزاره
ــغ  ــان، نســبت پالكــت نابال ــن مي ــرد. در اي ــرار می گي ــك در دســترس پزشــكان ق ــده نزدي در آين
)immature platelet fraction(، درصــد پالكت هايــی كــه بــه تازگــی بــه جريــان خــون آزاد شــدند 

ــوان بخشــی از شــمارش كامــل  ــوان بعن ــد. IPF را می ت ــر( را اندازه گيــری می كن (24 ســاعت اخي
ســلولی )CBC(، توســط شمارشــگرهای اســتاندارد هماتولوژيــك، اندازه گرفــت. IPF می توانــد در افتراق 
ترومبوســايتوپنی های ناشــی از كاهــش ســاخت پالكــت و ترومبوســايتوپنی ناشــی از افزايــش تخريــب 

پالكت هــا كمــك كنــد (هماننــد شــمارش رتيكولوســيت در تقســيم بنــدی انمــی(.
مطالعـات اخيـر نشـان داده انـد IPF در ارزيابی مكانيزم ترومبوسـايتوپنی و پيش بينـی بهبود عارضه 
در نوزادان، سـودمند اسـت. IPF بخصوص در ارزيابی تشـخيصی در نوزادان مبتال به ترومبوسايتوپنی 

با علت نامشـخص، كمك كننده اسـت.

3. ترومبوسایتوپنی ایميون:
ترومبوسـايتوپنی ايميـون، در جريـان انتقـال غيرفعال آنتی بـادی ها از مادر به گـردش خون جنين، 
بوجود می آيد. دو نوع ترومبوسـايتوپنی با واسـطه ايمنی وجود دارد: 1 - ترومبوسـايتوپنی الوايميون 

نوزادی )NAIT( س 2- ترومبوسـايتوپنی اتوايميون.
در NAIT، آنتی بـادی عليـه HPA خاصـی در جنيـن (كـه در بـدن مـادر وجـود نـدارد و از پـدر بـه 
ارث رسـيده( سـاخته می شـود. آنتـی HPA سـاخته شـده در بـدن مـادر، از جفـت عبور كـرده و به 
گـردش خـون جنينـی می رسـد و باعـث تخريب پالكت هـا، جلوگيـری از تكامل مگاكاريوسـيت ها و 

می شود. ترومبوسـايتوپنی 
در ترومبوسـايتوپنی اتوايميـون، آنتی بـادی در بـدن مـادر عليـه انتی ژنـی كـه بـر روی پالكت هـای 
خـودی و پالكت هـای جنينـی وجود دارد، سـاخته می شـود. اين اتوآنتـی بادی های مـادری از جفت 

عبـور می كنـد و در بـدن جنيـن باعـث تخريـب پالكت ها و ترومبوسـايتوپنی می شـود. 

 :)NAIT(ترومبوسيتوپنی آلوایميون نوزادی
NAIT در نوزادانـی كـه دچـار ترومبوسـايتوپنی شـديد در هنگام تولـد، يا مدت كوتاهـی بعد از تولد 

می شـوند. جـزو تشـخيص های مهـم در نظـر گرفتـه می شـود؛ مخصوصـا در غيـاب عاليـم بالينـی، 
ريسـك فاكتـور و يافته های غيرعـادی در معاينـه فيزيكی.

در يـك مطالعـه بـر روی بيـش از 200 نـوازد مبتـال بـه ترومبوسـايتوپنی ، كه در آن شـمار پالكتی 
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زيـر 50000 در ميكروليتـر در روز اول زندگـی بعنـوان شـاخص غربالگـری در نظر گرفته شـد، 90 % 
بيمـاران مبتـال بـه NAIT تشـخيص داده شـدند. بعـالوه، وجود خونريـزی داخل مغزی پارانشـيمی 
(در مقابـل خونريـزی داخـل بطنـی( به همراه ترومبوسـايتوپنی شـديد نوزادی، بسـيار به تشـخيص 

NAIT كمـك می كنـد. 

ارزیابی آزمایشگاهی:

 در صـورت شـك بـه NAIT بايـد خـون پـدر و مادر نـوزاد (در صـورت امـكان( برای تسـت تاييدی 
آزمايـش شـود. در غربالگـری آنتی ژنـی اوليـه بايـد HPA 1,3,5 بررسـی شـود. در اين بررسـی اوليه 

حـدود 90 % مـوارد NAIT شناسـايی می شـود. 
ـــی  ـــه منف ـــی اولي ـــج ارزياب ـــا نتاي ـــود دارد، ام ـــی وج ـــخيصی باالي ـــك تش ـــر ش ـــورت اگ ـــر ص در ه
 HPA 4 ـــند ـــيايی باش ـــژاد اس ـــن از ن ـــر والدي ـــوند (اگ ـــی ش ـــم بررس ـــد HPA 9,15 ه ـــت، باي اس
ـــدری(  ـــی ژن (پ ـــادی ضـــد آنت ـــی ب ـــود آنت ـــت، نشـــانگر وج ـــود(. نتيجـــه مثب ـــی ش ـــم بررســـی م ه
ـــون  ـــی خ ـــكان بررس ـــب ام ـــان مناس ـــر در زم ـــت. اگ ـــادر اس ـــدن م ـــی  در ب ـــی مخصوص پالكت
والديـــن وجـــود نداشـــته باشـــد، می تـــوان خـــون نـــوزاد را بـــرای وجـــود آنتی بـــادی ضـــد 

ـــرد. ـــی ك ـــی بررس پالكت
البتـه غلظـت هـای پاييـن آنتی بـادی كه بـه دليل بانـد شـدن آنتی بادی ها بـه پالكت هـای جنينی 
بوجـود می آيـد، می توانـد باعث نتيجه منفی كاذب شـود. تا كنـون ارتباطی بين تمايـل آنتی بادی ها 

به پالكت جنينی و شـدت بيماری كشـف نشـده اسـت.
بخاطـر پيچيدگـی تسـت، ارزيابی ها بايد در ازمايشـگاهی انجام شـود كه عالوه بر تجربـه، تكنولوژی 
DNA-based بـرای تعييـن نـوع آنتی ژن ها و همچنين تعـداد زيادی نمونه كنترل طبقه بندی شـده 

جهت شناسـايی آنتی بادی داشـته باشد. 
بـه محـض شـك بـه NAIT بايد تصويربـرداری از مغـز (كرانيال اولتراسـوند( بدون توجه بـه وجود يا 
عـدم وجـود تظاهـرات نورولوژيـك انجام شـود. يافته های حاصـل از اين تصويربـرداری در تعيين نوع 

درمـان مـورد نيـاز برای نوزاد مبتـال و بارداری هـای آينده مادر نقـش دارد.
سـير بالينـی NAIT در اغلـب مـوارد كوتـاه اسـت و بيشـتر اوقـات در طـی دو هفته، كامـال برطرف 
می شـود. البتـه بـرای تاييـد تشـخيص بايـد شـمارش پالكتـی بيمـار تـا زمانی كه بـه مقـدار نرمال 

می رسـد اندازه گيـری شـود. 
 ،ITP در مقايسـه با سـاير اختـالالت ترومبوسـيتوپنيك مانند NAIT بـروز خونريزی های شـديد در

بيشـتر است.
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 دو سناريوی بالينی در NAIT  داريم:
 1. نـوزاد سـالم، متولـد شـده ازيـك بـارداری و زايمـان نرمال و بی حادثـه كه در عـرض 48 - 24 از 
تولـد  دچار پتشـی وپورپورای منتشـر و گسـترده همراه با ترومبوسـيتوپنی شـديد (پالكـت كمتر از 

50000 ( می شـود.
2. در دوران جنينی به صورت خونريزی داخل جمجمه، پورنسفالی، ونتريكولومگالی بروز ميكند.

حدود 20 - 10 %  اين نوزادان خونريزی داخل كرانيال دارند كه ميتواند عالمتدار بروزكند.
70 - 50 % موارد ICH، در رحم رخ ميدهد كه 3 / 1 موارد آن كشـنده و 3/ 2 موارد با مشـكل عصبی 

همـراه خواهد بود.
مديريت كردن بيماری  NAIT بسته به سناريوی بالينی، متفاوت است:

1. شك به NAIT در حاملگی با سابقه نامشخص.
.NAIT 2. مورد شناخته شده

3. مراقبت های قبل از تولد در خانم بارداری با سابقه NAIT در نوزاد قبلی.

درمان نوزاد مشكوک به NAIT در حاملگی با سابقه نامشخص: 

براسـاس يافته هـای اخيـر، تعـداد زيـادی از نـوزادان مبتـال بـه NAIT به تزريـق پالكت رنـدوم دونر 
پاسـخ خوبـی می دهنـد. ايـن اقدام اكنـون در نوزادانی كه مشـكوک بـه NAIT هسـتند بعنوان خط 

اول درمانـی در نظـر گرفته می شـود.
1. اگـر بيمـار از نظـر كلينيكـی وضعيت ثابتـی دارد و شـواهدی دال بر خونريزی داخـل مغزی يافت 

نشـود، تزريـق پالكـت در مقادير زيـر 30000 در ميكروليتر انجام می شـود.
اگـر نـوزاد نـارس باشـد و يـا وضعيـت بالينـی نـوزاد ثابت نباشـد (ديسـترس تنفسـی، عفونـت(، در 
صورتـی كـه در هفته اول زندگـی مقدار پالكت به زير 50000 در ميكروليتر افت كند، ترانسـفوزيون 
پالكتـی انجـام می شـود (جـدول 1-4(. اگـر تشـخيص NAIT تاييد شـود و يا شـك بالينـی زيادی 
وجـود داشـته باشـد، عـالوه بر پالكـت، 1IVIG، (گـرم  بازای هـر كيلوگـرم وزن در 2-1 روز متوالی( 
هـم جـزو درمان هـای احتمالـی قـرار می گيـرد. اين درمـان بـرای افزايـش پالكت های خـود بيمار و 

همچنيـن محافظـت از پالكت هـای تزريقی انجام می شـود.
در بيمـاران مبتـال بـه NAIT، معمـوال پالكـت در هفتـه اول پـس از تولـد افـت می كنـد. بـه همين 
دليـل می تـوان در محـدوده 30000 تـا 50000 در ميكروليتر، برای جلوگيری از افت بيشـتر پالكت 

از IVIG اسـتفاده كرد.
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2. اگــر بيمــار شــواهدی بــه نفــع خونريــزی داخــل جمجمــه داشــته باشــد، بايــد شــمارش پالكتــی 
وی در محــدوده بيشــتر از 100000 در ميكروليتــر حفــظ بشــود. هرچنــد اين كار در نــوزادان مبتال 

به NAIT دشــوار اســت.
در بعضــی مــوارد نــوزادان مبتــال بــه NAIT بــه درمــان بــا رنــدوم دونــر پالكــت يــا IVIG پاســخ 
HPA- ــر نمی دهنــد؛ در ايــن مــوارد بايــد ســريعا از بانــك خــون پالكــت آنتــی ژن منفــی(از دون
ــه  ــادر( در اســرع وقــت ب ــا از م ــد، و ي 1b1b و 5a5a كــه در بيشــتر از 90 % مــوارد ســازگاری دارن

ــا  ــوزاد برســد. در صــورت اســتفاده از پالكت هــای مــادری  بايــد غلظــت آن هــا را افزايــش داد ت ن
مقــدار آنتی بادی هــای ضــد پالكتــی (كــه در مــادر وجــود دارد( در پالكت هــای تزريقــی كاهــش 
يابــد. همچنيــن می تــوان پالكــت هــا را بــرای حــذف پالســما شســت كــه البتــه ايــن عمــل بجــای 

ــدن پالكت هــا می شــود. افزايــش غلظــت، بيشــتر باعــث آســيب دي
در بعضـی از كشـورهای اروپايـی پالكت هـای HPA-1b1b و 5a5a در بانك خون نگهداری می شـوند 
و در صـورت نيـاز سـريعا در دسـترس بيمار قـرار می گيرند. در اين كشـورها اين پالكت ها نسـبت به 

پالكـت رنـدوم دونـر و IVIG، بعنوان خط اول درمـان ارجحيت دارند. 
3. متيــل پردنيزولــون (1ميلــی گــرم بــه ازای هــر كيلوگــرم، BID بــرای 3 تــا 5 روز( در مــواردی كه 
بيمــار بــه درمــان بــا IVIG و پالكــت رنــدوم دونــر جــواب ندهــد و دسترســی بــه پالكــت بــا آنتــی 
ژن ســازگار هــم ميســر نباشــد، قابــل اســتفاده اســت. ولــی بطــور كلــی اســتفاده از اســتروييد ها در 

درمــان توصيــه نمی شــود.

cloherty and stark’s manual of neonatal care جدول (1-4(: گايدالين برای ترانسفيوژن پالكتی از كتاب
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درمــان نوزاد با شــرح حال NAIT در حاملگی قبلی: 

هنگامـی كـه نـوزاد از مادر با سـابقه قبلی NAIT متولد می شـود، بايد پالكـت سـازگار )HPA-1b1b( در 
زمـان وضـع حمل موجود باشـد و بعنوان اولين خط درمان در نوزاد ترومبوسـايتوپنيك اسـتفاده شـود.

درمان پيش از تولد در خانم باردار با سابقه NAIT در بارداری های قبلی: 

خانم هايـی كـه نـوازدان آن هـا پـس از زايمان مبتـال بـه NAIT بودند،  بايـد در تمامـی بارداری های 
آينـده در كلينيك هـای ويـژه پيگيری شـوند. نوع درمان قبل از زايمان، با شـدت ترومبوسـايتوپنی و 
وجـود يـا عـدم وجود خونريـزی داخل جمجمـه ای در جنين قبلی، تعيين می شـود. اين مـورد برای 

ارزيابـی ريسـك ICH در حاملگـی كنونی و به حداقل رسـاندن خطرات بسـيار مهم اسـت.
توصيـه كنونـی درمـان توسـط IVIG ی  (1 تـا2 گـرم بـازای هـر كيلوگـرم وزن در هفتـه(، با يـا بدون 
همراهـی اسـتروئيد (پردنيزولـون 0/5 تـا 1 ميليگـرم بر كيلوگرم در روز( اسـت. اين درمان بسـته به 
وقـوع يـا عـدم وقـوع ICH در حاملگی قبلی و اينكـه در چه زمانی از حاملگی رخ داده اسـت؛ از هفته 

12 يـا 20 تـا 26 بارداری شـروع می شـود.
بيشتر تحقيقات جديد نشان داده اند موثرترين درمان تركيب IVIG و استروئيد ها است.

در بيشـتر كشـورها عمـل سـزارين الكتيـو بـرای جلوگيـری از ICH  (بـدون در نظـر گرفتن سـابقه 
قبلـی( توصيه می شـود.

ترومبوسایتوپنی اتوایميون:
در نوزادانـی كـه مبتـال بـه ترومبوسـايتوپنی زودرس هسـتند و مادر سـابقه ITP يا هرگونـه بيماری 

اتوايميـون دارد، بايـد ترومبوسـايتوپنی اتوايميـون را جزو تشـخيص هـای افتراقـی در نظر گرفت.
در يـك تحقيـق گذشـته نگر در بيمـاران بخـش زنـان و زايمـان، مادرانـی كـه مبتـال بـه ITP بودند 
(شـامل تعـداد زيـادی از مادرانـی كـه در طـول بـارداری خـود ترومبوسـايتوپنی داشـتند(، بررسـی 
شـدند. ايـن مطالعه نشـان داد ترومبوسـايتوپنی شـيوع نسـبتا بااليـی در نـوازادان بدنيا آمـده از اين 
مـادران دارد: 25 % نـوزادان در هنـگام تولـد مبتـال بـه ترومبوسـايتوپنی بودنـد؛ 9 % مـوارد مبتـال به 

ترومبوسـايتوپنی شـديد بودنـد و 15 % بـرای ترومبوسـايتوپنی درمـان می شـدند.
مطالعـات بـزرگ ديگری در اين زمينه نشـان داد بروز ترومبوسـايتوپنی شـديد در اين نـوزادان، بين 

8/9 % تـا 14/7 % و بـروز ICH از صفر تا 1/5 % اسـت.
براسـاس ايـن داده ها توصيه می شـود تمامـی نوزادانی كه از مـادران مبتال به بيماری هـای اتوايميون 
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متولـد می شـوند، در زمـان تولـد يـا مـدت كوتاهی بعـد از تولـد از نظـر ترومبوسـايتوپنی غربالگری 
شـوند. اگر شـمار پالكتـی در غربالگری نرمال باشـد ارزيابی بيشـتر جايگاهـی ندارد.

در صورتــی كــه نــوزاد دچــار ترومبوســايتوپنی خفيــف باشــد، بايــد بعــد از 2 تــا 3 روز تســت تكــرار 
شــود زيــرا شــمار پالكتــی بيــن 2 تــا 5 روز پــس از تولــد بــه كمتريــن مقــدار خــود مــی رســد. اگــر 
شــمار پالكتــی كمتــر از 30000 در ميكروليتــر باشــد، اوليــن خــط درمــان، IVIG ی  (1 گــرم بــازای 

هــر كيلوگــرم ( اســت و در صــورت نيــاز تكــرار شــود.
ــه  ــر هــم ب ــدوم دون ــر IVIG، پالكــت رن ــوزاد خونريــزی فعــال مشــاهده شــود، عــالوه ب اگــر در ن
درمــان اضافــه می شــود. البتــه عقيــده برخــی بــر ايــن اســت كــه IVIG بــه تنهايــی در محــدوده 
ــر  ــر 30000 ب ــه زي ــت ب ــر پالك ــود و اگ ــز ش ــر تجوي ــر ميكروليت ــا 50000 ب ــت 30000 ت پالك

ــه بيمــار داده شــود. ــر ب ــدوم دون ــا پالكــت رن ميكروليتــر رســيد، IVIG همــراه ب
تصويربــرداری از جمجمــه (اولتراســوند( در تمامــی نوزادانــی كــه پالكت زيــر 50000 بــر ميكروليتر 

دارنــد،  بــرای ارزيابــی ICH الزامی اســت.
نكتــه قابــل توجــه ايــن اســت كــه ترومبوســايتوپنی ثانويــه بــه ITP مــادری، ممكــن اســت هفته ها 
تــا ماه هــا پــس از تولــد طــول بكشــد و نيــاز بــه مانيتورينــگ طوالنــی مــدت و در برخــی مــوارد 
ــا پالكــت كمتــر از 50000،  ــوزادان ب ــا 6 زندگــی دارد. در ن تكــرار دوز IVIG در هفتــه هــای 4 ت

انــدازه گيــری ســريال پالكــت و ســونوگرافی مغــز الزم اســت.

مراقبت های مـادری:

 بنظـر می رسـد خونريـزی داخـل رحمـی در جنين مادرانی كه مبتال به ITP هسـتند، در مقايسـه با 
ترومبوسـايتوپنی آلوايميـون بسـيار نادر اسـت. به همين دليل هـدف درمـان ITP در دوران بارداری، 

جلوگيـری از خونريزی در مادر اسـت.
بـر طبـق يـك آزمـون تصادفـی آينده نگـر كوچـك؛ بتامتازون بـا دوز كـم (1/5 ميلـی گـرم در روز، 
خوراكـی( در جلوگيـری از ترومبوسـايتوپنی در نـوزادان موفق نبـود. همچنين تجويـز IVIG قبل از 

تولـد در مـادران مبتـال بـه ITP، تاثيـر واضحی در شـمار پالكتی جنين نداشـته اسـت.
بطـور كلـی، ارتبـاط كمـی بين تعـداد پالكت جنينی و تعـداد پالكت مـادری، سـطح آنتی بادی های 

پالكتی و يا سـابقه اسـپلنكتومی در مـادر وجود دارد.
شــمارش پالكــت جنينــی قبــل تولــد توصيــه نمی شــود.  زيــرا ايــن عمــل بــا عــوارض بيشــتری 

همــراه اســت.
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در مقايسـه روش هـای زايمـان، شـواهدی مبنـی بر ايمن تر بودن سـزارين نسـبت به زايمـان واژينال 
بـدون عارضـه، برای جنيـن مبتال به ترومبوسـايتوپنی وجود نـدارد. طبق گزارش اجمـاع بين المللی 
2010 بـر روی ارزيابـی و مراقبت هـای ترومبوسـايتوپنی اوليـه ، ايمنـی روش زايمـان تنهـا بايـد بر 
اسـاس انديكاسـيون هـای زنـان و زايمـان تعييـن شـود. البتـه بايـد از مداخالتـی كه باعـث افزايش 

ريسـك خونريـزی در جنين می شـود (مثـل وكيـوم يـا forceps delivery( خـودداری كرد.
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 NICU تزريــق پالکت در بخـش

مطالعـات اخيـر نشـان می دهد تفاوت های بسـياری در مورد آسـتانه تزريق پالكـت در نقاط مختلف 
دنيـا و ايـاالت متحـده وجـود دارد. ايـن تفاوت ها تا حـد زيادی به علـت نبودن مـدارک كافی علمی 
در ايـن زمينـه اسـت. تنها يـك ازمون تصادفی آسـتانه های مختلف ترانسـفيوژن پالكتـی در نوزادان 

بـا وزن بسـيار كـم در هنـگام تولـد )VLBW( در هفته اول زندگی را با هم مقايسـه كرده اسـت.
در ايـن مطالعـه كـه بيماران مبتال به ترومبوسـايتوپنی شـديد (شـمارش پالكتی كمتـر از 50000( 
بررسـی نشـدند، گروهـی برای شـمارش پالكتـی زيـر 150000 در ميكروليتر ترانسـفوزيون دريافت 
كـرده بودنـد و گروهی فقط برای شـمارش پالكتی زيـر 60000 در ميكروليتر ترانسـفوزيون دريافت 
 )IVH( كـرده بودنـد. در نتايـج به دسـت آمده تفاوتی در ميزان بروز يا شـدت خونريـزی داخل بطنی

بين دو گروه مشـاهده نشـد.
بـر اسـاس اين يافته هـا محققين نتيجه گرفتنـد در نوزادان VLBW با شـمارش پالكتـی 60000 تا 

150000 در ميكروليتـر، تزريـق پالكت، ريسـك IVH را كاهش نمی دهد.
در مطالعـه همزمـان آينده نگـر چنـد مركـزی مشـاهده ای )PlaNeT-1(، ترانسـفوزيون در پالكـت 

متوسـط 27000 در ميكروليتـر بـه بيمـاران داده می شـد.
در يـك آناليـز ثانويـه رابطه زمانـی بين ترانسـفوزيون پالكتی و خونريزی های كوچك بررسـی شـد. 
نتيجـه نشـان داد نـوزادان در 12 سـاعت اوليـه بعـد از  تزريق پالكت در مقايسـه با 12 سـاعت قبل 

از ترانسـفوزيون، 21 % كمتـر خونريزی دارند.
البتــه ايــن يافتــه هــا بايــد بــا احتيــاط تفســير شــوند، زيــرا نتايــج از يــك اناليــز ثانويــه بدســت 
آمده انــد. همچنيــن مخــدوش كننده هــا در مطالعــه مشــاهده ای بيشــتر هســتند و گــروه كنترلــی 

وجــود نــدارد.
 در يـك آناليـز جديـد تـر توسـط von lindern et al ويژه همـكاران؛ نتايج خونريزی بيـن دو گروه از 
بخش هـای مراقبـت ويـژه نوازادن بررسـی شـد. يك گـروه NICU هايـی كه آسـتانه پالكتی خاصی 
بـرای ترانسـفيوژن بـكار نمی بردنـد، و گـروه ديگـر NICU هايی كه آسـتانه پالكتی مشـخصی برای 
ترانسـفيوژن داشـتند. در ايـن مطالعه تفـاوت معناداری در ايجـاد خونريزی بين دو گروه يافت نشـد.
چندين تحقيق برای بررسـی رابطه بين ريسـك خونريزی و شـدت ترومبوسـايتوپنی بر روی نوازادن 
انجـام شـده اسـت. مطالعـه PlaNeT-1 نشـان داد 9 % از نـوازادان ترومبوسـايتوپنيك، خونريزی های 
قابـل توجـه از نظر بالينی (بيشـتر داخل جمجمه ای( داشـته اند. 87 % ايـن خونريزی ها در دو هفته 
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ابتدايـی زندگـی بوجـود آمده انـد. و 87 % در نوزادانـی رخ داده انـد كـه كمتـر از 28 هفته بـارداری را 
گذرانـده بودنـد. در يـك آناليـز ثانويه نشـان داده شـد هرچـه حداقل شـمار پالكتی پايين تر باشـد، 

فقط اندكی شـيوع خونريزی بيشـتر می شـود.
نكته مهم اين است كه قوی ترين شاخص های پيش بينی كننده خونريزی شامل: 

1. سن حاملگی كمتر از 28 هفته. 
2. سن بعد از تولد كمتر از 10 روز. 

3.  ابتال به انتروكوليت نكروزان است.
پـس می تـوان نتيجـه گرفـت فاكتورهايـی غيـر از شـمارش پالكتی، بيشـترين اهميـت را در تعيين 

ريسـك خونريـزی دارند.
بـر اسـاس اين شـواهد محدود توصيه می شـود تزريـق پالكت به نوزادان بر اسـاس كرايتريای نشـان 

داده شـده در جدول 1-4  انجام شـود.
در رابطـه بـا مقـدار پالكتـی كـه بايد برای ترانسـفوزيون اسـتفاده شـود، اتفـاق نظر بيشـتری وجود 
دارد. متخصصيـن بـر ايـن عقيـده اند كه نـوزادان بايـد 10 تـا mL/kg 15 از سوسپانسـيون پالكتی 

اسـتاندارد (پالكـت رنـدوم دونـر يا پالكـت افرزيس شـده( دريافـت كنند.
هــر واحــد پالكــت رنــدوم دونــر mL 50 حجــم دارد و در هــر mL 10  از آن، حــدود 10 ميليــارد 
پالكــت وجــود دارد. در يــك نوبــت ترانســفوزيون نيــازی بــه تجويــز بيــش از يــك واحــد پالكــت 
رنــدوم دونــر وجــود نــدارد؛ زيــرا تنهــا باعــث فعالســازی پالكتــی و افزايــش خطــرات مربــوط بــه 

ــود. ــدگان می ش ــالمت اهداكنن س
عفونت  از  جلوگيری  و  ميزبان  عليه  پيوند  بيماری  يا   GVHD به  توجه  ديگر  مهم  مسئله  دو 
 CMV-negative سايتومگالوويروس ناشی از ترانسفوزيون هستند. پالكت های بيشتر بانك های خون
و يا Leukoreduced (حذف گلبول های سفيد( هستند. اين دو تكنيك باعث می شوند احتمال انتقال 
عفونت CMV از طريق ترانسفوزيون تا حد قابل توجهی كاهش يابد اما به صفر نمی رسد. در هر حال 

ترانسفوزيون اين فراورده ها در جلوگيری از انتقال عفونت CMV به نوزادان VLBW موثر است.
 GVHD همچنيـن بـا اسـتفاده فرآورده هـای اشـعه ديـده قبـل از تزريـق، می تـوان بـه خوبـی از

جلوگيـری كـرد. 
قابل ذكر است بيشتر موراد GVHD نوزادی در موارد زير مشاهده شده است:

1. بيماران با نقص ايمنی زمينه ای.
.)double exchange transfusion(2. ترانسفوزيون داخل رحمی يا ترانسفوزيون با حجم باال
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 3. دريافت فراورده های خونی از بستگان درجه يك.
 اين موارد انديكاسيون كامل برای دريافت خون اشعه ديده دارند.

متخصـص نـوزادان بايـد از خطـرات مربـوط بـه تزريـق پالكـت آگاه باشـد. در صـورت اسـتفاده از 
سوسپانسـيون پالكـت، خطـر آلودگـی باكتريايـی از مجمـوع خطـر همـه عفونت هـای ويروسـی كه 

بصـورت معمـول در پالكت هـا بررسـی می شـود، بيشـتر اسـت.
 )TRALI( عـالوه بـر ايـن، تزريـق پالكـت ممكن اسـت باعث آسـيب ريـوی ناشـی از ترانسـفوزيون
شـود. اين پروسـه با هيپوكسـمی و انفيلتراسـيون دو طرفه ريوی، در عرض يك تا شـش سـاعت بعد 
از تزريـق پالكـت مشـخص می شـود. باتوجـه بـه اينكه نـوزادان بـه داليـل مختلفی دچار اشـكاالت 
تنفسـی می شـوند، ميزان واقعی بروز TRALI بيش از ميزان تشـخيص داده شـده در NICU اسـت.
تعـدادی زيـادی از تحقيقـات جديد نشـان داده اند ميـزان مورتاليتی بيماران NICU بـا تعداد دفعات 
تزريـق پالكـت رابطـه ای قـوی دارد. البتـه از اين مطالعـات نمی توان فهميـد كه اين ارتبـاط بخاطر 
ايـن اسـت كـه بيمـاران با وضعيـت وخيم تر، دفعات بيشـتری پالكـت دريافت می كنند يـا اينكه اين 

تزريـق پالكت اسـت كـه اثر منفی بـر روی عاقبت بيمـار دارد.
بـا ايـن اوصـاف تـا زمانـی كـه در انتظـار داده هـای محكمـی از مطالعـات تصادفـی كنتـرل شـده 
معتبرهسـتيم (مطالعـه PlaNeT-2 كـه در حـال انجام اسـت و آسـتانه هـای پالكتـی 25 و 50 هزار 
بـر ميكروليتـر را بـرای ترانسـفيوژن در نوزادان بررسـی می كنـد(، تزريق پالكت بايد بـا احتياط و در 

نظرگرفتـن سـود و زيـان ايـن عمـل در هر كـدام از بيمـاران انجام شـود.

Fanaroff and Martin’s neonatal-perinatal medicine  جدول (2-4(: آستانه ترزيق پالكت در نوزادان از كتاب
)تعداد پالکت در ۱0۹ ضرب شود(
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اختالالت عملکرد پالکتی )اختالالت کیفی پالکت(
دکتر محمد مهران نّيری 

رزيدنت فوق تخصصی نوزادان، دانشگاه علوم پزشكی مشهد

اختـالالت كيفـی پالكـت گروه بزرگی را شـامل می شـود كه می توانند ارثی يا اكتسـابی باشـند. ما 
برای تشـخيص اين اختالالت مشـكل داريم، چون تشـخيص ايـن اختالالت پيچيـده و نيازمند افراد 

بـا تجربه و محدود به مراكز آزمايشـگاهی تحقيقاتی اسـت. 

ACQUIRED INHERITED

• Uremia
• Liver disease
• Extracorporeal membrane 
oxygenation and 
cardiopulmonary
bypass
• Disseminated intravascular 
coagulation
• Medications (indomethacin, 
ibuprofen, nitric oxide,
others(
• Hypothermia

• Primary platelet function defects
• Defective platelet adhesion (platelet-type VWD,
Bernard-Soulier syndrome(
• Defective platelet aggregation (Glanzmann
thrombasthenia(
• Defective receptor interactions and abnormal signal
transduction
• Receptor defects (thromboxane A2 receptor defect,
purinergic receptor defects for ADP and ATP, collagen
receptor defects(
• Arachidonic acid pathway defects (cyclooxygenase-1
deficiency and thromboxane synthase deficiency)
• Signal transduction defects (defects in G-protein activation,
defects in phosphatidylinositol metabolism,
defects in calcium mobilization, and defects in
protein phosphorylation(
• Defective granule storage and secretion
• Deficiency of α granules (Gray platelet syndrome,
Quebec platelet disorder, arthrogryposis-renal
dysfunction-cholestasis syndrome(
• Deficiency of α granules (idiopathic α-storage pool
disease, Chediak-Higashi syndrome, Hermansky-
Pudlak syndrome(
• Deficiency of α and α granules (11q terminal deletion
disorder(
• Defective procoagulant function (Scott syndrome)
• Secondary platelet function defects
• VWD
• Congenital afibrinogenemia
BOX 88-11 CAUSES OF PLATELET
FUNCTION DEFECTS
ADP, Adenosine diphosphate; ATP, adenosine

جدول (3-4(: علل نقص عملكرد پالكتی
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ايـن اختـالالت می توانـد ايجـاد كبـودی و پتشـی كنـد، ولـی بنـدرت اختـالل كار پالكتـی در دوره 
نـوزادی، ايجـاد خونريزی می كنـد. دو نمونه از آن كه دردوره نوزادی خونريزی می دهد، ترومباسـتنی 
 )Bernard-Soulier Syndrome(و سـندرم برنارد سـولير  )Glanzmann Thrombasthenia) گالنزمن

هسـتند. در بعضـی موارد عالوه بـر اختالل كار پالكتی، ترومبوسـيتوپنی هـم داريم.

ترومباستنی گالتزمن و سندرم برنارد سولير:
در ترومباسـتنی گالنزمـن كـه يـك اختـالل كار پالكتـی و كواگولوپاتـی بشـدت نادر اسـت، سـطح 
پالكتـی glycoprotein2b3a (گيرنـده فيبرينـوژن( كاهـش دارد. در نتيجـه پـل فيبرينـوژن بيـن 
پالكتهـا ايجـاد نخواهـد شـد و زمـان خونريـزی (Bleeding Time( بـه طـور قابـل توجهـی افزايش 

می يابـد. ايـن بيمـاری از راه اتوزومـال مغلـوب منتقـل می شـود.
عالِيم و نشـانه های مشـخصه اين بيماری، خونريزی از مخاط اسـت و در سـن بلوغ خونريزی شـديد 

قاعدگـی را بدنبال دارد و براحتی در پوسـت كبودی ايجاد می شـود. 
ســاير عاليــم: خونريــزی از بينــی، لثــه هــا، دســتگاه گــوارش، خونريــزی بعــد از زايمــان و حيــن 

عمــل جراحــی.
خونريـزی بداخـل مفصـل بـر خـالف هموفيلی نادر اسـت. تعـداد و مورفولـوژی پالكت هـا نرمالند و 
تجمـع پالكتـی بـا Ristocetin نرمـال اسـت، ولی سـاير اجـزاء مثـل ADP-ترومبيـن-كالژن يا اپی 

نفريـن نمی تواننـد در ايـن بيمـاری باعـث تجمع پالكتی شـوند.
ترومباسـتنی گالنزمـن می تواند بـه روش ارثی AR، يا بصورت اكتسـابی با بيمـاری اتوايميون ايجاد 
شـود. خونريـزی ايجـاد شـده می توانـد از يـك كبـودی خفيـف تـا خونريـزی كشـنده متغير باشـد. 
ميـزان كّمـی گيرنـده پالكتـی A2b B3 بـا ميـزان خونريزی رابطـه ندارد. طـوری كه در يـك بيمار 
مقـدار خيلـی كـم اين مـاده می تواند همراه با خونريزی نباشـد، ولی سـطح پالكتی10 تـا 15 درصد 

ميتوانـد خونريـزی شـديد بدهـد. عوامـل ديگر كه ناشـناخته اند ايـن پديده را بدنبـال دارند. 
پاتوفيزيولـوژی: ترومباسـتنی گالنزمـن بـا غيـر طبيعـی بـودن INTEGRIN A2b  B3 رابطـه دارد 
كـه قبـال بنـام glycoprotein 2b/3a خوانـده می شـد و يـك گيرنـده تجمعـی بر روی پالكت اسـت. 
ايـن گيرنـده وقتـی پالكـت توسـطADP- اپی نفريـن، كالژن  يـا ترومبيـن تحريـك می شـود، فعال 
می گـردد. ايـن گيرنـده  بـرای انعقـاد خـون الزم اسـت، زيـرا گيرنده فعال شـده بـا فيبرينـوژن باند 
می شـود و اتصـال پالكـت  بـه پالكـت وابسـته بـه فيبرينـوژن را ايجـاد می كنـد. چنيـن رابطـه ای 
را در مـورد  فاكتـور فـون ويلبرانـد، فيبرونكتيـن و Vitronectin هـم داريـم. در گالنزمـن گيرنـده 
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glycoprotein1b نرمـال اسـت و در سـندرم برنـارد سـوليرگيرنده Gp1b نقصـان دارد.

نقــش Gp1b بــه ايــن صــورت اســت كــه بعــد از آســيب داخــل عروقــی، بــه كمپلكــس فاكتــور فون 
 Gp2b/3a ويلبرانــد + كالژن می چســبد و باعــث فعــال شــدن پالكــت مــی شــود. بــا درک نقــش
در ترومباســتنی گالنزمــن توليــد مهارگــران ايــن مــاده بعنــوان يــك عامــل قــوی ضــد پالكتــی بــه 

ــيد.  نتيجه رس
در نوزادانـی كـه بعلـت اختـالالت ارثی پالكت، يـا اختالل كاركرد اكتسـابی پالكت خونريـزی دارند، 
داروهـای مهاركننـده فيبرينوليتيـك (مثـل اپسـيلون آمينوكاپروئيك اسـيد و ترانگزاميك اسـيد( و 
فاكتـور 7 فعـال شـده نوتركيب، می تواند بعنـوان درمان كمكی يا در بعضی موارد بجای ترانسـفيوژن 

پالكت اسـتفاده كرد.
بيمــاران بــا ســندرم برنــارد ســولير يــا ترومبآســتنی گالنزمــن، در معرض خطــر ايزوايميونيزاســيون 
و يــا آلوايميونيزاســيون ناشــی از درمــان بــا ترانســفيوژن پالكتــی هســتند كــه منجــر بــه مقاومــت 
ــن  ــت در اي ــفيوژن پالك ــه ترانس ــت ك ــی اس ــن معن ــه اي ــود و ب ــت می ش ــفيوژن پالك ــه ترانس ب

ــت. ــده اس ــاران بی فاي بيم

جدول (4-4(: تفاوتهای ترومباستنی گالتزمن و سندرم برنارد سولير

اختالل کارکرد پالکتی در ESRD )بيماری کليوی مرحله آخر(:
بيمـاران ESRD  از اختاللـت هموسـتاتيك متعـددی رنـج مـی برنـد. بيمـاران اورميك اسـتعداد به 
خونريـزی دارنـد، كـه اساسـا بعلت اختـالالت اوليه هموسـتاز، بويـژه اختالل كاركـرد پالكت و نقص 

در اثـر متقابـل ديـواره عـروق و پالكت می باشـد.
بـا وجـود كاهـش عملكـرد پالكتـی، در بيمـاران اورميك، شـيوع بااليـی از عـوارض قلبـی عروقی و 
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ترومبوتيـك ديـده می شـود.
اختـالل كاركـرد پالكـت در بيمـاران اورميـك بـه خاطر توكسـين های اورميك اسـت، كـه در خون 
ايـن بيمـاران وجـود دارد. دياليـز، اختالالت پالكتی را كاهـش می دهد؛ اما خطر خونريـزی را به طور 
كامـل از بيـن نمی بـرد. همودياليـز خودش مـی تواند تمايـل به خونريـزی را افزايش دهد كه ناشـی 

از فعـال شـدن مـداوم پالكت هـا در حيـن تماس خون با سـطوح مصنوعی اسـت .
و  ترومبـوز در شـريانهای كوچـك  نيـز  و  ترومبوسـيتوپنی  بيماری هـای كليـوی،  از  در بسـياری 
مويرگ هـای گلومرولـی، نمـای پاتولوژيـك شـايع را تشـكيل می دهـد. پالكت هـا بـه طور مسـتقيم 
در پاتوژنـز بيماری هـای گلومرولـی نقـش دارد كـه ايـن نقـش را از طريـق مكانيسـم های متعـددی 
ماننـد آزادسـازی مولكول هـای فعال، تسـريع در رسـوب كمپلكس ايمنـی و با تغييـر در نفوذپذيری 

گلومـرول انجـام می دهـد.
خونريزی هـای خودبخـودی كـه دربيماران اورميك گزارش شـده شـامل پورپورا، كبـودی، خونريزی 
از بينـی و لثـه و هماچـوری می باشـد. بنـدرت خونريزی های شـديد دسـتگاه گوارش ديده می شـود 

كـه علـت آن زخم مخاطـی يا تالنژكتازی اسـت.
هماتـوم سـاب دورال ناشـی از تروما، HTN يا ضـد انعقادها در6 تا 16 درصـد از بيماران همودياليزی 
ديـده می شـود. بـا توجه بـه اينكه خونريزی در بيمارانی ايجاد می شـود كه سـطح خونـی فاكتورهای 
انعقـادی نرمـال يـا باالسـت بـه ايـن نتيجه می رسـيم كه علـت خونريـزی عمدتـاً اختـالل عملكرد 

پالكتی اسـت.
توکسـين های اورميـک: اگـر پالكت هـای بيمـار اورميك با پالسـمای نرمـال مخلوط شـوند، عملكرد 
نرمـال دارنـد .پـس اختـالل كاركرد پالكـت در بيمـار اورميك بعلت پالسـمای بيمار اورميك اسـت، 

كـه منجر بـه اختالل كاركـرد پالكت می شـود. 
بعـد از دياليـز عملكـرد پالكتـی بهبـود ميابـد كـه نشـان دهنده نقش توكسـين های جاری در سـرم 
بيمـاران اورميـك اسـت؛ گـر چـه Bleeding Time اصـالح نمی شـود. البتـه بعضی مطالعات نشـان 
می دهدكـه دياليـز بويـژه همودياليـز ممكن اسـت اختالل كاركـرد را اصالح نكند يا حتـی بدتر كند، 
بـا ايـن وجـود بيمـاران شـديدا اورميـك كـه در معـرض خونريـزی هسـتند، يا قـرار اسـت اقدامات 

تهاجمـی برايشـان بعمـل آيـد، بهتر اسـت دياليز يا تشـديد دياليز شـوند.
اوره، توكسـين عمـده ای بـرای پالكـت نيسـت و رابطـه مسـتقيمی بيـن اصـالح BUN و اصـالح   
Bleeding Time در نارسـايی كليـه وجـود نـدارد و گمـان مـی رود علـت اصلـی در ايجـاد اختـالل 

كاركـرد پالكـت در مـاده Guanidinosuccinic Acid  و Methyl guanidine هسـتند كـه مكانيسـم 
عمـل آنهـا تحريـك توليـد NO می باشـد.
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کـم خونـی: درCKD، آنمـی يافتـه شـايعی اسـت كه بعلـت كمبـود اريتروپوئتيـن مترشـحه از كليه 
ايجـاد می شـود. مشـاهده شـده كه بـا ترانسـفيوژن خـون يـا دادن اريتروپوئتين، عملكـرد پالكت ها 

هـم بهبـود می يابد. 
در هماتوكريـت بـاالی 30% گلبول هـای قرمـز عمدتـا در مركـز، و پالكت هـا در حاشـيه و در تماس 
نزديـك بـا اندوتليـوم عـروق حركـت می كنند. ايـن فاصلـه نزديك در موقع آسـيب اندوتليـوم منجر 
بـه عملكـرد بهتـر پالكت می شـود. در آنمی، پالكت هـا پراكنده اند و ايـن اتصال بـه اندوتليوم نقصان 
پيـدا می كنـد. از طـرف ديگـر آنمـی در آزاد سـازی ترومبوكسـان A2، cyclic GMP،NO وADP  اثر 

می گـذارد و منجـر بـه اختـالل كاركرد پالكت می شـود. 
نيتريـك اكسـيد (مشـتق از اندوتليـوم، فاكتـور شـل كننده( مهارگـر تجمع پالكتی اسـت. ايـن ماده 
  NOتوسـط پالكت هـا و سـلول های اندوتليـوم توليـد می شـود. در بيمـاران اورميـك، توليـد پالكتی
 Guanidinosuccinic Acid بعلت يك توكسـين اورميـك بنـام  NO افزايـش می يابـد. افزايش توليد
اسـت. افزايـش NO منجـر به افزايـش cyclic GMP در خـون و كاهش Thromboxane A2و سـطح 
ADP می شـود و نهايتـا تجمـع پالكتـی را كاهـش می دهد. اهميـت اين يافته در آن اسـت كه مهار 

گـر سـنتز NO  منجـر بـه نرمـال شـدن Bleeding Time در موش هـای مبتال به اورمی می شـود. 
استروژن ها هم با كاهش NO منجر به بهبود عملكرد پالكتی می شوند.

درمـان: حتـی با وجود ازتمی شـديد، اگر خونريزی در كار نباشـد، درمان اختصاصی الزم نيسـت. اما 
در مـوارد خونريـزی يـا اقدامات تهاجمی مثل بيوپسـی كلی،  بايد اصالح شـود. دسموپرسـين اولين 

قدم درمانی اسـت بايد منشـا خونريزی مشـخص و درمان شـود.
دیاليـز: همودياليـز و دياليـز صفاقـی بـه طـور نسـبی مـی توانـد Bleeding Time را در 2/3 بيماران 
دياليـزی در محيـط invitro اصـالح كنـد. انتخـاب نـوع دياليـز در كاهـش خونريـزی يـا خطـر آن 
نامشـخص اسـت، امـا دياليـز در بيمـاران اورميـك در مـوارد خونريـزی فعال يـا اقدامـات تهاجمی، 

اغلـب توصيـه می شـود .
در مـوارد خونريـزی فعـال، از همودياليـز بـدون هپاريـن، يـا دياليـز صفاقـی كـه احتياج بـه هپارين 
نـدارد، اسـتفاده می شـود. در مورد ارجحيـت اين دو روش مطالعات كامل نيسـت؛ ولـی يك مطالعه، 

دياليـز صفاقـی را بهتـر از همودياليز نشـان می دهد.
دسموپرسين یا DDAVP: سريعترين، ساده ترين و بی خطرترين درمان حاد اختالل عملكرد پالكتی در 

بيماران اورميك است؛ كه يك آنالوگ ADH می باشد كه فعاليت وازوپرسين كمی دارد.
دسموپرسـين در50 درصـد مـوارد موثر اسـت و مكانيسـم آن از راه افزايش توليد فاكتـور 8 و فاكتور 
فـون ويلبرانـد از سـلول اندوتليال می باشـد. دسموپرسـين ممكن اسـت بـروز گليكوپروتئين پالكتی 
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را افزايـش دهـد. در صـورت درمان ضـد پالكتی در بيمـاران اورميك، دسموپرسـين عملكرد پالكت 
را بهبود می بخشـد. متاسـفانه تاكنون كاهش خونريزی فعال يا كاهش خونريزی ناشـی از پروسـيژر 

فعال با دسموپرسـين اثبات نشـده اسـت.
دسموپرسـين بـا دوز mcg/kg س 0/3  وريـدی يـا زيـر جلـدی داده می شـود (در50 سـی سـی نرمال 
سـالين حـل و طـی 15 تـا30 دقيقه وريدی برود( ميتـوان داخل بينی بـا دوز  mcg/kgس3 تجويز كرد. 
بهبــودی Bleeding Time طــی يــك ســاعت شــروع  و 4 الــی 8 ســاعت ادامــه می يابــد. 
تاكی فيالكســی بــا دوز دوم  بعلــت كاهــش ذخايــر فاكتــور 8 و فاكتــور فــون ويلبرانــد در ســلول های 

ــود.  ــاد می ش ــال ايج اندوتلي
از عوارض دارو، هيپوناترمی و كاهش حجم ادرار است. حوادث ترومبوتيك نادر است.

اصـالح آنمـی: رسـاندن هموگلوبين به بـاالی g/dl س10 خطـر خونريزی را كمتر می كنـد، اما همانطور 
كـه در مـورد دسموپرسـين ذكـر شـد، معلـوم نيسـت خونريـزی يـا خطـر آن بـا اصالح آنمـی بهتر 
شـود. بـا ايـن وجود مـا هموگلوبين را با ترانسـفيوژن خـون در فاز حـاد، و عوامل محـرک اريتروپوئز 

نوتركيـب در فـاز مزمن، بـاال می بريم.
ـــز  ـــل محـــرک اريتروپوئ ـــد. عوام ـــی ياب ـــه م ـــه Hb باالســـت، ادام ـــی ك ـــا زمان ـــی ت ـــود كار پالكت بهب
ــه  ــد؛ كـ ــود می بخشـ ــم بهبـ ــت را هـ ــرد پالكـ ــی، عملكـ ــالح آنمـ ــر اصـ ــالوه بـ )ESAs(، عـ

مكانيســـم های احتمالـــی افزايـــش گليكوپروتئيـــن از نـــوع a3س/b2 درجـــدار پالكـــت، بهبـــودی 
 NOـــش ـــی، كاه ـــای پالكت ـــيون در پروتئين ه ـــد فسفوريريالس ـــن مول ـــود ترومبي ـــص در كمب نق
و بهبـــود ســـيگنال كلســـيم در پالكـــت اســـت. وليكـــن مصـــرف  ESAs همـــراه بـــا افزايـــش 
ـــور8  ـــش غلظـــت در فاكت ـــوم و افزاي ـــه اندوتلي ـــت ب ـــود اتصـــال پالك ـــت، بهب ـــع پالك ـــت، تجم پالك

ـــت. ـــوده اس ـــا نب ـــاير فاكتوره ـــا س ـــد ي ـــون ويلبران ـــور ف ـــا فاكت ي
اســتروژن: كنتــرل خونريــزی مزمــن در بســياری از بيمــاران اورميــك بــا تجويــز اســتروژن كنژگــه 
mg/kg س6 //0 وريــدی بــرای 5 روز يــا 5ص/2 تــا 25 ميلــی گــرم خوراكی در روز يــا 50 تا100ميكروگرم 

اســتراديول داخــل جلــدی، دوبــار در هفتــه، كاربــرد دارد.
درمـان اسـتروژن در بيمـاران دياليـزی بـا خونريـزی گوارشـی مزمـن كـه به سـاير درمان هـا جواب 

نداده انـد، انديكاسـيون دارد. مثـل آنژيوديسـپالزی يـا پوليـپ متعـدد كولون. 
ايـن داروهـا از روز اول تجويـز موثرنـد و بـه مـدت 5 تـا 7روز داده می شـوند. يـك هفته بعـد از قطع 
دارو اثرات آن باقيسـت. نوع وريدی اسـتروژن موثرتر از دو روش ديگر اسـت. اثرات اسـتروژن وابسـته 
به دوز اسـت و با دوزهای كم ديده نمی شـود. واسـطه تاثير اسـتروژن، اسـتراديول اسـت كه توسـط 
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گيرنـده های اسـتروژنی اثـر می كند. 
مصـرف اسـتروژن بـه خاطـر عوارضـش محـدود می شـود. امـا داروهايـی با تاثيـر ضعيف اسـتروژنی 
جايگزيـن آن هسـتند. مـردان مصـرف كننـده اسـتروژن دچـار برافروختگی می شـوند. با ايـن وجود 

مصـرف 5 روز آن بالمانـع اسـت. مكانيسـم احتمالـی اسـتروژن كاهش NO اسـت.
کرایوپرسـيپيتات )Cryoprecipitate(: مصـرف10 واحـد آن هـر12 تا 24سـاعت، Bleeding Time را 
در بسـياری از بيمـاران اورميـك كاهـش می دهـد. اثرات آن از سـاعت اول شـروع و 4 الی24سـاعت 

می يابد.  ادامـه 
ـــه  ـــد و فيبرينـــوژن در تجمـــع پالكتـــی اســـت. باتوجـــه ب تاثيـــرات آن از راه فاكتـــور 8، فـــون ويلبران
ـــون  ـــق خ ـــين و تزري ـــد از دسموپرس ـــيپيتيت بع ـــاده، كرايوپرس ـــن م ـــت در مصـــرف اي ـــر عفون خط

داده می شـــود.

اختالل کارکــرد پالکتی در اثر داروها: 
داروها شايعترين علت اختالل كاركرد پالكتی در سنين اطفال هستند.

آســپيرين شــناخته شــده ترين دارو در ايــن زمينــه اســت. ســاير داروهــا مثــل كوتريموكســازول، 
والپروئيــك اســيد و فنــی توييــن هــم دخيلنــد. عــالوه بــر اختــالل كاركــرد، بســياری از داروهــا، 

ــد. ــم می دهن ــيتوپنی ه ترومبوس
آسـپيرين و سـاير داروهـای NSAID، مهارگـران گيرنـده پالكتـی P2Y12ADP هسـتند (مثـل 

)،Clopidogrel

 Eptifibatide، ،2  كـه در ايـن گـروهb/3a و مهارگـران گليكوپروتئيـن )ticagrelor و Prasugrel( 

قـرار می گيرنـد.  Tirofiban و   Abciximab

آسـپيرين و سـاير  NSAIDها، توليد ترومبوكسـان A2 وابسـته با سيكلواكسـيژناز را مهار می كنند. 
تاثيـر آنهـا بيـن 5 تـا 7 روز طـول می كشـد. آسـپيرين در افـراد سـالم خونريـزی را بطـور متوسـط 
افزايـش می دهـد، ولـی در بيمارانـی كه مشـكل زمينـه ای دارند (مثل مصـرف هپاريِـن ، هموفيلی و 

سـاير اختـالالت كاركـرد پالكت، شـديدا خونريـزی را افزايـش می دهند .
كلوپيدوگـرل و سـاير داروهـای ايـن خانـواده، باعـث اختـالل كاركـرد پالكتـی و ايجـاد خونريـزی 
می شـوند. سـاير داروهـا مثـل آنتـی بيوتيك هـا، داروهـای پاييـن آورنـده چربـی خـون و داروهـای 
 volume) قلـب و عـروق، مهارگـران بـاز جـذب اختصاصـی سـروتونين و افزايـش دهنده های حجـم
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expanders(، هـم می تواننـد اختـالل كاركـرد پالكتی و خونريزی بدهنـد. در مواقعی كه يك بيماری 

زمينـه ای خونريـزی دهنـده وجـود دارد، نقـش ايـن داروها بارزتر اسـت.
سـديم والپـروآت در محـدوده درمانـی، باعث اختـالل كاركرد پالكت يا ترومبوسـيتوپنی نمی شـود؛ 
بـا ايـن وجـود در مسـموميت بـا دارو و خونريزی،كاهـش دوز دارو در محـدوده درمانـی بـرای رفـع 

خونريزی كافيسـت.
مصـرف دوبوتاميـن، در درمـان حيواناتـی كـه به صورت تجربی دچار آسفكسـی شـده و تحت درمان 

دوز بـاالی دوبوتاميـن قـرار گرفتـه بودند، باعث ايجاد اختالل كاركرد پالكتی شـده اسـت.
مهار گران اختصاصی Cox2 فعاليت مهار پالكتی اندكی دارند.

آسـپيرين بطـور قابـل برگشـت، Cox1 را مهـار می كنـد و مـدت ايـن مهـار بـه انـدازه طـول عمـر 
پالكـت يعنـی 7 تـا 10روز اسـت. البتـه بـا توجـه بـه توليـد پالكت هـای جديـد، مـدت مهـار كلی 
5 روز اسـت. بيمـاری كـه خونريـزی نـدارد و آسـپيرين بـا دوز كـم می گيـرد، ميتواند بـدون نگرانی  

cardiopulmonary bypass و كشـيدن دنـدان را انجـام دهـد. 

مهـم اسـت كـه بدانيـم كمتريـن زمـان مهـار پالكتـی مربـوط بـه بروفـن بـا نيمـه عمر دو سـاعت 
می باشـد.
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خونريــزی در نــوزادان

دکتر مریم زمانی پور۱، دکتر مسعود اميدیان2
1. ترجمه و گردآوری: متخصص كودكان

2. ويراستار: فوق تخصص نوزادان

نكات کليدی:
•  ســطوح نرمــال پروتئين هــای ضــد انعقــادی و پيــش ســازهای آنهــا بســته به ســن نــوزاد متفاوت 
اســت و تعــادل فيزيولوژيــك ايــن پروتئين هــا و پيش ســازها و عملكــرد پالكتــی در نــوزادان نســبت 
ــوزاد ســالم  ــه كــودكان و بزرگســاالن متفــاوت می باشــد. علــی رغــم ايــن هموســتاز تكاملــی، ن ب

مســتعد خونريــزی و ترومبــوز نمی باشــد.
ــادی ارســال شــوند. در صورتيكــه  ــرای تســت های انعق ــد ب ــاف می توانن •  نمونه هــای خــون بندن
ايــن نمونه هــا گرفتــه نشــوند، نمونه گيــری از خــون وريــدی، روش انتخابــی خواهــد بــود. از گرفتــن 

نمونه هــای شــريانی يــا نمونه گيــری از پاشــنه، بايــد خــودداری نمــود.
•  يــك ســوم بيمــاران بــا هموفيلــی شــديد دارای موتاســيون de novo می باشــند، بنابرايــن تنهــا 

ســابقه خانوادگــی نمی توانــد تشــخيص را رد نمايــد.
•  ويتاميــن K يــك فاكتــور اساســی بــرای توليــد نرمــال فاكتورهــای انعقــادی متعــدد، مــی باشــد. 
ــا هفته هــای اول بعــد از  ــوزاد، ريســك خونريــزی شــديد در طــی روزهــا ت ــه ن عــدم تجويــز آن ب

ــد. ــش می ده ــد را افزاي تول

تكامل هموستـاز در نـوزاد:
پروتئين هـای مـورد نيـاز هموسـتاز از جفـت عبور نكرده و توسـط جنين سـاخته می شـود. تغييرات 
مشـخص كمـی و كيفـی وابسـته به سـن حاملگی شـامل اجـزا مختلف هموسـتاز می شـود. كه اين 
تغييـرات در نـوزادان نـارس واضح تر اسـت. اگر چه پالكت هـای نوزادان هيپراكتيو می باشـند، غلظت 
و عملكـرد فاكتـور فـون ويلبرانـد )vwf( در نـوزادان بـه علت وجـود مولتی مرهای خيلـی بزرگ اين 

فاكتور كه همراه با پتانسـيل هموسـتاتيك می باشـد، افزايـش دارد.
)II ، VII، IX، X( و فاكتورهـای XI و XII در حدود 50  %   كاهـش فاكتورهـای وابسـته بـه ويتاميـن Kس    
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ميـزان نرمال بالغين ديده می شـود. درحاليكه سـطح فاكتورهـای V و VIlI و XIII مشـابه ميزان آن 
در بالغين می باشـد.

اگرچـه غلظـت فيبرينـوژن در محـدوده نرمال بالغين اسـت، ولی در سـه هفته اول زندگی به شـكل 
جنينـی وجـود دارد. فيبرينـوژن جنينـی دارای تركيبـی متفاوت از فيبرينوژن بزرگسـاالن می باشـد 
(افزايش محتوای ساليسـيلك اسـيد و فسـفر(. بنابراين ميزان پلی مريزاسـيون فيبرين كاهش يافته، 

منجـر بـه طوالنـی شـدن زمـان Thrombin Clotting Time ب )TCT( در نوزادان نرمال می شـود.
همچنيـن غلظـت آنتـی تروبيـن، پروتئين c و s  در هنـگام تولد بطور بارز پايين تر بـوده و بطور كلی 

ظرفيت فيبرينوليتيك در نـوزادان كاهش می يابد.
با اين  همه اختالف، سيسـتم هموسـتاتيك در يك نوزاد سـالم  به صورت فيزيولوژيك سـالم اسـت 
امـا در موقعيت های اسـترس، دارای ذخاير مناسـب نمی باشـد. بنابراين خطر خونريـزی و ترومبوز در 

نـوزاد بيمـار افزايـش می يابد كه در نـوزادان نارس اين افزايش بيشـتری می باشـد.

در مقایسه با ميزان بالغين کاهش دارنددر محدوده نرمال بالغين قرار دارنددر مقایسه با ميزان بالغين افزایش دارند

فاكتور VIII (خفيف(
VWF

2 ماكروگلوبين

فيبرينوژن
V, XIII فاكتورهای
 2 آنتی پالسمين

TPA )Tissue Plasminogen 
Activator(

PAI-1 )Plasminogen Activator 
Inhibitor 1(

II,VII,IX,X,XI,XII فاكتورهای
Pre-Kallikrein

 HMWK)High Molecular Weight
Kininogen(s

آنتی ترومبين
Heparin cofactor II

S,C پروتئين های
TFPI )Tissue Factor Pathway Inhibitor(s

پالسمينوژن

جدول (1-5(: پارامترهای هموستاتيك در نوزاد

اتيــولــوژی: 

الف( کمبود فاکتـورهای انعقـادی:

:K ۱. کمبودهـای گذرای فاکتورهای پيش انعقادی وابسته به ویتامين

شـامل فاكتورهـای II، VII، IX و X و پروتئين هـای ضد انعقـاد C و S كه از خصوصيات دوره نوزادی 
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بوده و ممكن اسـت در موقعيت های زير تشـديد گردند:

ــه  ــن K ب ــز ويتامي ــدم تجوي ــا ع ــا ي ــا آنتی بيوتيك ه ــدی )TPN(  ي ــل وري ــه كام ــز تغذي •  تجوي
ــارس.  ــوزادان ن ن

•  نـوزادان تـرم می تواننـد در روزهـای دوم يـا سـوم تولـد در صورتيكـه ويتامين K تزريقـی دريافت 
ننماينـد، بـه علـت ذخاير كـم و دريافت ناكافـی، محدوديت در انتقـال جفتی ويتامين K و دسـتگاه 

گـوارش اسـتريل اوليه، دچـار كمبود ويتامين K شـوند.
•  بيماری هــای كبــدی ممكــن اســت بــا اختــالل در فعاليــت كبــد، توليــد فاكتورهــای انعقــادی را 

دچــار مشــكل ســازند.
•  بـه علـت عبـور بعضـی از داروهـا از جفت، خونريـزی می تواند در طی 24 سـاعت اول بعـد از تولد 

دهد. رخ 
•  فنــی توئيــن (ديالنتيــن(، فنوباربيتــال و ساليســيالت ها بــر ســنتز فاكتورهــای انعقــادی توســط 

ــد. ــن K، تاثيرمی گذارن ويتامي
 k تجويـز وارفاريـن و تركيبـات وابسـته به مادر، بر سـنتز فاكتورهای انعقادی وابسـته بـه ويتامين  •
توسـط كبـد مـادر و جنيـن اثر گـذار اسـت و خونريزی ناشـی از آن ممكن اسـت با تجويـز ويتامين 

k بسـرعت كنترل نشود.

2. اختـالالت در توليد لختــه خون:

:)DIC( انعقاد داخــل عروقی منتشــر  •

ممكـن اسـت در اثـر عفونـت، شـوک، آنوكسـی، آنتروكوليـت نكـروزان )NEC(، ترومبـوز وريـد 
كليـه)RVT( و يـا اسـتفاده از كاتترهـای عروقـی رخ دهـد.

:)ECMO( اکسيژناسيــون غشــایی برون پيكری  •

در نـوزادان بـا بيمـاری قلبی ريـوی بحرانی، يك نمونـه خاص از اختـالل انعقادی همزمان، ناشـی از 
مصـرف فاكتورهـای انعقادی در مـدار bypass و مصـرف ضد انعقادهای تراپيوتيك، می باشـد. 

3.  اختالالت ارثی فاکتورهای انعقادی:

:X وابستــه به  •

به طــور غالــب در جنــس مذكــر تظاهــر می يابــد. در دختــران مبتــال بايــد احتمــال ســندرم ترنــر، 
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حــذف پارشــيل كرومــوزم (x -  )partial x deletions يــا غيــر فعــال شــدن غيــر راندومــی كروموزوم  
x  )شnonrandom  x chromosome inactivation( را در نظــر داشــت.

• •  هموفيلی:

شـايع ترين بيمـاری خونريزی دهنـده ارثـی بـا تظاهـر در دوره نـوزادی اسـت كـه بـه علـت كمبـود 
فاكتـور VIII (هموفيلـی A( و بـا شـيوع كمتـر، بـا كمبـود فاكتـور IX (هموفيلـی B( رخ می دهـد.

هموفيلی بر اساس ميزان غلظت پالسمايی پيش انعقادها به انواع زير تقسيم می شود.
- هموفيلی خفيف: ميزان فاكتور بين 5 % تا 40 % نرمال.
- هموفيلی متوسط: ميزان فاكتور بين 1 % تا 5 % نرمال.

- هموفيلی شديد: ميزان فاكتور كمتر از 1 %  نرمال.
شيوع ساالنه هموفيلی A وB در اياالت متحده 5000/ش1  و 30000/ش1 در متولدين پسر است.

ــن ســابقه  ــد می باشــند. بنابراي ــا هموفيلــی شــديد دارای موتاســيون جدي  يــك ســوم بيمــاران ب
ــی  ــد.50 %  - 30 % موتاســيونها در هموفيل ــد رد نماي ــی تشــخيص را نمی توان ــه تنهاي خانوادگــی ب
A، موتاســيون de novo می باشــد. هموفيلــی A و B از نظــر كلينيكــی غيــر قابــل افتــراق هســتند 
ــه پســران محــدود می شــود. بيشــتر از  و تظاهــر كلينيكــی در ابتــدای زندگــی اغلــب هميشــه ب
ــوزادی تشــخيص داده می شــود كــه در   3/ش1 مــوارد، خونريــزی واضــح  50 % هموفيلــی در دوره ن

كلينيكــی وجــود دارد.
نمـای خونريـزی در نـوزادان مبتـال به هموفيلی بـا آنچه در كـودكان بزرگتر و بالغين اتفـاق می افتد، 
متفـاوت اسـت. شـايع ترين تظاهر كلينيكـی، خونريزی اياتروژنيك اسـت كه بصورت تيپيك بشـكل 
تـراوش خونـی يـا ايجـاد هماتوم بدنبـال نمونه گيری شـريانی يا وريـدی، نمونه گيری از كف پاشـنه، 
تزريـق ويتاميـن K داخـل عضالنـی و ختنـه می باشـد. خونريـزی خـارج جمجمـه )ECH( ماننـد 
خونريـزی سـاب گالئـال و سـفال هماتومـا، به همـراه خونريزی داخـل جمجمـه )ICH(  می تواند در 

ايـن نـوزادان رخ دهـد. شـيوع ICH در نـوزادان مبتـال به هموفيلی شـديد بين 1 تا 4 % اسـت.
ICH شـايع تر از ECH می باشـد و شـايع ترين محل خونريزی سـاب دورال اسـت. ريسك فاكتورهای 

خونريـزی جمجمـه شـامل: اسـتفاده از واكوئـوم يـا فـور سـپس در حين زايمـان، فنوتيپ شـديد و 
زايمان زودرس می باشـد.

•  اتــوزوم غـالب:

در پسران و دخترانی كه يكی از والدين آنها مبتال می باشند، تظاهر می يابد.
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:)VWD( بيمــاری فون ویلبــراند  • •

بـه علـت كاهـش سـطح يـا عملكرد فاكتـور فـون ويلبرانـد )VWF( كـه به عنـوان يك حامـل برای 
فاكتـور VIII عمـل می نمايـد و در تجمـع پالكتـی نقـش دارد، ايجـاد می شـود.

بطـور كلـی عليرغـم اينكـه شـايع ترين بيمـاری خونريزی دهنـده ارثـی ( تـا 1 % جمعيـت بر اسـاس 
اندازه گيـری سـطح آن( می باشـد، تظاهـرات اوليه و تشـخيص اكثر اشـكال بيماری فـون ويلبراند در 
نـوزادان نـادر اسـت، زيـرا افزايش ميزان و عملكـرد فاكتور فـون ويلبراند)VWF(  بطـور فيزيولوژيك 

در مقايسـه بـا بزرگسـاالن به علت اسـتروژن مـادری، ديده می شـود.
تقسيم بندی اين بيماری شامل:

.VWF كمبود نسبی ميزان : I تيپ -
.VWF نقص در عملكرد : II تيپ -

.VWF عدم وجود : III تيپ -
اگرچـه اكثـر اشـكال بيماری فـون ويلبراند بصـورت اتوزوم غالب به ارث می رسـد، تيپ III به شـكل 

مغلوب به ارث می رسـد.
تيـپ III ، شـديدترين فـرم اسـت كـه كمتر يـا مسـاوی 1 % همه مـوارد VWD را تشـكيل می دهد. 
اكثـراً در دوره نـوزادی تظاهـر می يابـد. تظاهـرات خونريـزی متغيـر اسـت. خونريـزی از مخاط هـا 

شـايع تر از هموفيلـی A اسـت، در حاليكـه ICH در ايـن نـوع تقريبـاً ديـده نمی شـود.

• •  دیـس فيبرینــوژنمی:

(خيلی نادر( ناشی از موتاسيون های ساختاری فيبرينوژن می باشد.

•  اتـوزوم مغلـوب:

هم در پسران و هم در دختران از والدين حامل، رخ می دهد.
 بـه ترتيـب شـيوع، كمبـود فاكتورهـای XI،  X، VII  و V و II و فيبرينـوژن و فاكتـور XIII، توسـط 

ژنهـای اتوزومـال كدگذاری می شـوند.
فاكتـور XII يـك نمونـه خـاص اسـت زيـرا كمبـود آن منجـر به طوالنـی شـدن PTT می شـود، اما 

هيـچ گاه خونريـزی ايجـاد نمی نمايد.
كمبودهـای تـوأم فاكتـور V و VIII توسـط موتاسـيون ژن هـای حامـل، رخ می دهـد، نـه بـه علـت 

.VIII و V موتاسـيون ژن هـای فاكتـور
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 XIII  و VII خونريـزی داخـل جمجمـه در يـك نـوزاد می توانـد تظاهـری از كمبود شـديد فاكتـور
باشـد.خونريزی از بنـد نـاف، همچنيـن يكـی ديگر از تظاهـرات كمبـود فاكتور XIII می باشـد.

: XI کمبـود فاکتـور  • •

بصـورت ناكامـل، مغلـوب اسـت، زيـرا هتروزيگوت هـا ممكـن اسـت خونريـزی غير قابـل پيش بينی 
بدنبـال جراحـی يا تروما داشـته باشـند.

: III تيپ  • •

بيمــاری فون ويلبراند عدم وجود كامل فاكتور فون ويلبراندكه نادر است.

ب( مشــكالت پالکتــی:  

۱. اختـالالت کيــفی:

شـامل مـوارد ارثـی، بـه عنـوان مثـال: نقايـص ذخيـره ای (storage pool defects(، ترومبوآسـتنی 
گالنزمـن، سـندرم برنـاردـ  سـولير، بيمـاری فـون ويلبراند تيـپ پالكتی و اختـالالت گـذرا، بدنبال 

مصـرف عوامـل ضـد پالكتـی توسـط مادر

2. اختـالالت کمـی:

شامل موارد زير:
• ترومبوسـيتوپنی ايميـون (پورپورای ترومبوسـيتيك ايديوپاتيك مادری )ITP( يا ترومبوسـيتوپنی 

)NAIT( آلوايميون نـوزادی
 )HELLP Syndrome( پـره اكالمپسـی مادر يا هموليـز، افزايش آنزيم های كبـدی و پالكت پائيـن •

يا نارسـايی شـديد عروق جفتـیـ  رحمی.
DIC •

• ســندرم های ارثــی نارســايی مغــز اســتخوان شــامل آنمــی فانكونــی و ترومبوســيتوپنی 
آمگا كاريوســيتيك مــادرزای 

• لوسمی مادرزادی
• سندرم های ترومبوسيتوپنيك ارثی شامل: gray platelet syndrome، ماكروترومبوسايتوپنی

 )My H9 – related disorders ،May – Hegglin syndrome :به عنوان مثال) 
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• مصـرف پالكـت ماننـد ترومبـوز وابسـته به كاتتـر، RVT ،NEC يـا اختالالت عروقـی مانند فنومن 
.tufted angioma ناشـی از همانژيواندوتليومای كاپوزيفرم يـا )KMP( كازابـاخـ  مريـت

• ترومبوسـيتوپی ناشـی از هپاريـن )HIT( ناشـی از ايجـاد آنتـی بـادی بـر عليه كمپلـس هپارين با 
فاكتـور IV پالكتـی، احتمـاالً در نـوزادان نـادر مـی باشـد. گـر چـه آنتـی بـادی مـی تواند بـه روش 

ELISA بعـد از جراحـی قلب مشـخص شـود.

ج( سایر علل احتمالی خونریزی:
1. آنومالی های عروقی: ممكن است خونريزی سيستم عصبی مركزی، گوارشی يا ريوی ايجاد نمايند.

2. تروما.
• پارگی طحال يا كبد بدنبال زايمان بريچ.

• خونريزی رتروپريتونئال يا اينتراپريتونئال می تواند بصورت اكيموز اسكروتال تظاهر يابد.

• هماتـوم سـاب دورال، سـفال هماتومـا يـا خونريـزی سـاب گالئال (ايـن خونريزی ممكن اسـت به 
دنبـال اسـتفاده از واكوئوم ايجاد شـود(.

 رویكرد کلی در بيماری هـای خونـریزی دهنـده نوزادی:

مطالعـات آزمایشگاهی 
بيماری هـای خونريزی دهنـده نـوزادان می توانـد ارثی باشـد، اما اغلب اكتسـابی اسـت. بهتر اسـت از 

نظـر كلينيكـی، بيماری هـای خونريزی دهنـده نـوزادی را به مـوارد زير تقسـيم كنيم:
• موارديكه بر روی هموستاز اوليه مؤثرند (عروق خونی-VWF- پالكت ها(.

• موارديكه بر روی هموستاز ثانويه مؤثرند (فاكتورهای انعقادی(.
• موارديكه بر روی هموستاز ثالث تاثيرگذارند (سيستم فيبرينوليتيك(، كه اين موارد بسيار نادرند.

بيماری های خونريزی دهنده اكتسابی می تواند اجزاء متعدد سيستم هموستاتيك را درگير نمايند.
ــف و  ــر كلينيكــی خفي ــت تظاه ــه عل ــد ب ــوزادان می توان ــده ن ــای خونريزی دهن بررســی بيماری ه
غيراختصاصــی، تفــاوت در گرفتــن نمونــه مناســب بــرای تســت های انعقــادی و تفســير نتايــج ايــن 

تســت ها بــر اســاس هموســتاز تكاملــی، چالــش برانگيــز باشــد.
يـك رويكـرد سيسـتماتيك و راهنمايی يك هماتولوژيسـت اطفـال می تواند برای تشـخيص و انجام 
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اقدامـات درمانی حياتی باشـد.

اقدامات تشخيصی در نـوزاد مبتال به خونـریزی:

الف( شــرح حال:

1. تاريخچه خانوادگی خونريزی شديد و يا بروز لخته.
2. مصرف دارو توسط مادر (مانند آسپرينـ  فنی توئين(.

3. تاريخچه حاملگی و زايمان.
4. سابقه خانوادگی از فرزند قبلی با اختالل خونريزی دهنده.

5. بيماری، مصرف دارو، آنومالی ها يا اقدامات انجام شده در شيرخوار.

ب( معاینـات:

تصميم گيـری اصلـی در مـورد تشـخيص و نحـوه اداره خونريـزی، بسـتگی به حال مناسـب نـوزاد يا 
بد حالـی وی دارد.

1. در نـوزاد بد حـال: DIC را مـد نظـر قـرار می دهيم. عفونت ويروسـی يا باكتريال يـا بيماری كبدی  
و صدمات ايسـكمی/ هيپوكسـی، می توانند منجر به DIC شـوند.

2. در نـوزاد بـا حـال عمومـی خـوب: كمبـود ويتاميـن Kـ  كمبودهـای ايزولـه فاكتـور انعقـادی يـا 
ترومبوسـيتوپنی ايميـون را در نظـر بگيريـد. وجود خـون مادری در مجـرای گوارش نـوزاد، عاليمی 

در نـوزاد ايجـاد نخواهـد كرد.
3. پتشــی، اكيمــوز ســطحی كوچــك يــا خونريــزی مخاطــی: بــه نفــع مشــكالت پالكتی يــا بيماری 

فــون ويلبراند اســت.
4. كبودی بزرگ: به نفع كمبود فاكتورهای انعقادی، DIC، بيماری كبدی يا كمبود ويتامين K می باشد.

5. طحال بزرگ: به نفع عفونت مادرزادی احتمالی يا اريتروبالستوزيس می باشد.
6. ايكتــر: به نفع عفونت، بيماری كبدی يا جذب يك هماتوم بزرگ می باشد.

7. يافته های غير طبيعی در رتيــن: به نفع عفونت می باشد.
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نوزاد بيمار مطالعات آزمایشگاهی تشخيص احتمالی
پالکت PT PTT

نوزاد بيمار

كاهش افزايش افزايش DIC

كاهش نرمال نرمال مصرف پالكت
)KMP - عفونتـ  انتروكوليت نكروزان- ترمبوز وريد كليه)

نرمال افزايش افزايش بيماری كبدی

نرمال نرمال نرمال صدمات عروقی همراه با هيپوكسی، نارسی، اسيدوز، 
هيپراسموالليتی

نوزاد سالم

كاهش نرمال نرمال ترومبوسيتوپنی ايميون ـ عفونت مخفی ـ ترمبوز، هيپوپالزی 
مغز استخوان (نادر( يا بيماری انفيلتراتيو مغز استخوان

نرمال افزايش افزايش )K بيماری هموراژيك نوزاد (كمبود ويتامين

نرمال نرمال افزايش كمبود ارثی فاكتورهای انعقادی

نرمال نرمال نرمال
خونريزی ناشی از فاكتورهای موضعی تروما ـ اختالالت 

آناتوميك ـ اختالالت كيفی پالكت (نادر( ـ كمبود فاكتور  
XIII (نادر(، بيماری فون ويلبراند

KMP = فنومن کازاباخـ  مریت  .  DIC = انعقاد داخل عروقی منتشر  .  PTT = زمان ترومبوپالستين بافتی  .  PT =زمان پروترومبين

جدول(2-5( تشخيص های افتراقی خونريزی در نوزاد

ج( تست های آزمایشگاهی:
نمونه هـای خـون بنـد نـاف می توانـد در صورت شـك بـه يـك بيمـاری خونريزی دهنده ارثـی، برای 
انجـام تسـت های انعقادی ارسـال شـوند. بايد از گرفتـن نمونه های پاشـنه يا شـريانی در بيماران در 

معـرض خطـر يك رويـداد هموراژيك، اجتنـاب نمود.
ــی  ــد، روش انتخاب ــری از وري ــه نشــده باشــند، نمونه گي ــاف گرفت ــد ن ــای بن ــه نمونه ه در موارديك

ــود. ــوب می ش محس
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:  APT Test .۱

جهـت تشـخيص خـون مـادر از خـون نـوزاد مورد اسـتفاده قـرار می گيـرد. اگر حـال عمومـی نوزاد 
خوب باشـد و تنها خونريزی از دسـتگاه گوارش داشـته باشـد، اين تسـت بر روی نمونه آسـپيره شده 
از معـده يـا مدفـوع بـرای رد خـون مـادری كـه در حيـن زايمان يـا پس از آن از سـينه مـادر بلعيده 
شـده، اسـتفاده می شـود. می توان از تخليه سـينه مادر و جمع آوری شـير جهت اثبات وجود خون 

در آن و يـا آسپيراسـيون معـده نـوزاد قبل و بعد از شـير دهی، اسـتفاده نمود.
روش: يـك قسـمت از مدفـوع خونـی يا اسـتفراغ خونی نـوزاد را با پنج قسـمت آب مخلـوط نموده، 
سـانتريفوژ كـرده و قسـمت صورتـی روشـن شـناور )Hemolysate( را جـدا نمـود. سـپس mLس1 

هيدروكسـيد سـديم m) %  1 س        0/29( را بـه   mLس4 از ايـن مايـع اضافـه نمائيـد.
نتيجـه: تغييـر رنگ از صورتـی به رنگ زرد قهـوه ای، مؤيـد هموگلوبين A (خون مادری( می باشـد 

در صورتـی كـه هموگلوبيـن F صورتی باقی می ماند (خـون جنينی(.

2.  اسميــر خون محيـطی:

برای بررسـی تعداد، سـايز و تجمع پالكتی و همچنين گلبول قرمز شكسـته شـده كه در DIC ديده 
مـی شـود، مـورد اسـتفاده قـرار می گيرد. وجـود پالكت هـای بـزرگ چـه در ماكروترومبوسـيتوپنی 
كونژنيتـال و يـا در صـورت وجـود پالكت هـای جـوان، بـه نفـع ترومبوسـيتوپنی ناشـی از تخريب يا 

ناشـی از واكنش هـای ايمونولوژيك می باشـد.
مقاديـر نرمـال ممكـن اسـت از آزمايشـگاهی بـه آزمايشـگاه ديگر، بسـته بـه معرف خاص اسـتفاده 

شـده، متفاوت باشـد.
در نـوزادان تـرم كـه، ويتاميـن K دريافـت نموده انـد، معمـوالً ميـزان PT وPTT در خـالل چنـد روز 

)PT( تـا چنديـن هفتـه )PTT( از تولـد، كاهـش می يابـد و بـه ميـزان نرمال بزرگسـالی می رسـد.

ــای  ــه بچه ه ــری نســبت ب ــرم(، PT و PTT طوالنی ت ــر از 1500 گ ــارس كوچــك (كمت ــوزادان ن ن
بزرگتــر دارنــد.

 در نــوزادان بــا هماتوكريــت <60% نســبت خــون بــه ضــد انعقــاد داخــل لولــه (ســيترات ســديم 
3/8%( بايــد 19 بــه يــك باشــد، برخــالف نســبت معمــول آن كــه 9 بــه يــك می باشــد، در غيــر 
ايــن صــورت نتايــج نادرســت بدســت خواهــد آمــد. زيــرا ميــزان محلــول ضــد انعقــاد بــرای حجــم 

خاصــی از پالســما محاســبه می شــود.
نمونــه خــون نبايــد از كاتترهــای هپارينيــزه گرفتــه شــود. بهتريــن نتيجــه وقتــی بدســت می آيــد 
ــه شــده باشــد و اجــازه داده شــود كــه قطــرات از ســوزن  ــد گرفت ــه خــون از وري ــك نمون كــه ي
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بداخــل لولــه ريختــه شــوند.
سـایر مـوارد تاثيرگـذار بـر تسـت های آزمایشـگاهی هموسـتاز در نـوزادان عبارتنـد از: حجم 

ناكافـی نمونـه، سـطح بـاالی بيلـی روبيـن و ليپيـد و هموليـز خون.
سـطوح فاكتـور II، VII، IX و X كاهـش دارنـد. نـوزاد سـه روزه تـرم كـه ويتاميـن K دريافت نكرده 
اسـت، سـطوح مشـابه نوزاد نارس دارد. سـطوح فاكتور XI و XII در نوزادان نارس نسـبت به نوزادان 

تـرم، كمتـر اسـت و منجـر به طوالنی تر شـدن PTT می شـود.
 XIII ــور ــال هســتند. فاكت ــارس، نرم ــرم و ن ــوزادان ت ــور VIII در ن ــور V و فاكت ــوژن، فاكت فيبرين

متغيــر اســت.

3. تعـداد پالکت:

خطـر خونريزی جدی ناشـی از ترومبوسـيتوپنی، در صـورت تعداد پالكت كمتر يا مسـاوی 20.000 
يـا 30.000 در mm3، بيشـتر اسـت. اگر چـه، خونريزی با تعداد پالكت تـا 50.000 در mm3 ممكن 

اسـت در همراهی با NAIT ديده شـود.
ايـن آلوآنتی بادی هـای ضـد آنتـی ژن HPA1 پالكتـی (كـه به عنوان PLA1 شـناخته می شـوند( با 
رسـپتورهای فيبرينـوژن سـطح پالكـت، گليكوپروتئيـن IIb بـه IIIa، تداخل نمـوده، منجر به نقص 

عملكردی می شـوند.

:PT  .4

ــا مســير خارجــی می باشــد كــه در آن  ــاد extrinsic ي ــك تســت جهــت بررســی سيســتم انعق ي
فعــال شــدن فاكتــور X توســط فاكتــور VII و فاكتــور بافتــی رخ می دهــد. فاكتــور Xa بــا فاكتــور 
Va بــه عنــوان يــك كوفاكتــور، پروترومبيــن (فاكتــورII( را فعــال نمــوده تــا ترومبين تشــكيل شــود. 

ترومبيــن، فيبرينــوژن را بــه فيبريــن تبديــل می نمايــد.

:PTT .۵

يــك تســت بــرای بررســی سيســتم انعقــاد intrinsic  يــا  مســير داخلــی می باشــد كــه از فعــال 
ــد شــده  ــای تولي ــن فاكتوره ــای XII، XI، IX، VIII و همچني ــور X توســط فاكتوره شــدن فاكت

ــد. ــوژن( رخ می ده ــن و فيبرين ــور V ـ پروترومبي ــترک (فاكت ــط راه مش توس

6.  فيبرینوژن:

ــود.  ــری  ش ــت PT و PTT، اندازه گي ــده جه ــتفاده ش ــه اس ــان نمون ــر روی هم ــد ب ــه می توان ك
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ــد.  ــش ياب ــرف، كاه ــش مص ــرايط افزاي ــدی و ش ــای كب ــت در بيماری ه ــن اس ــوژن ممك فيبرين
ــد. ــان می ده ــت را نش ــش فعالي ــی، كاه ــس فيبرينوژيم ــرد آن در دي ــی عملك بررس

:)D -Dimer( 7.  بررسی های دی ـ دایمــر

ــاط  ــا از ارتب ــد. دی ـ دايمره ــری می نماي ــما را اندازه گي ــن در پالس ــب فيبري ــوالت تخري محص
متقاطــع فيبريــن ناشــی از اثــر پالســمين بــرروی لختــه فيبريــن، مشــتق می شــوند. ســطوح نرمال 
بــا اســتفاده از روشــهای اندازه گيــری اختصاصــی (بســته بــه آزمايشــگاه بيمارســتان( متفاوت اســت.
ــده  ــه ش ــالل در پاكســازی محصــوالت تك ــه اخت ــدی ك ــاری كب ــا بيم ــاران ب ســطوح آن در بيم

ــد. ــش می ياب ــی و DIC، افزاي ــد، ترومبوآمبول ــن )FSP( دارن فيبري
ــه روشــهای حســاس  ــا توجــه ب ــژه، ب افزايــش كاذب دی ـ دايمــر هــا در بخش هــای مراقبــت وي
انــدازه گيــری، بــه علــت وجــود لختــه هــای جزئــی در نــوک كاتترهــا يــا ســاير علــل، رخ می دهــد.

8.  بررسی فاکتــور اختصاصی و پانل فون ویلبراند:

بـرای بيمـاران بـا سـابقه خانوادگی مثبت، بـر روی نمونه خون بنـد ناف يا نمونه وريـدی پس از تولد 
قابل انجام می باشـد. بايد سـطوح نرمال بسـته به سـن، در نظر گرفته شـود.

:BT ۹.  زمان خونریـزی یا

در تمام بيماران مخصوصاً نوزادان توصيه نمی شـود. اين تسـت پاسـخ به بريدگی اسـتاندارد ناشـی از 
تيـغ را اندازه گيـری می نمايـد كه اين وسـيله برای نوزادان مناسـب نمی باشـد و هرگز نبايد اسـتفاده 

شـود. طوالنـی بـودن آن هم، خونريزی ناشـی از عمل جراحـی را پيش بينی نمی كند.

 :PFA100 ۱0.  آناليز عملكــرد پالکتی با استفاده از وسایلی ماننـد

ممكـن اسـت در برخـی مـوارد بـه عنـوان تسـت غربالگری بـرای بيمـاری فـون ويلبراند يـا اختالل 
عملكـرد پالكتـی مفيد باشـد.

اما در موارد مثبت بايد تست های تاييد كننده بيشتری انجام شود.
بـا توجـه بـه اينكـه بررسـی عملكـرد پالكتـی بهتـر از همـه بـا انجـام نمونه گيـری از يك سـوزن با 
سـوراخ بـزرگ امكان پذيـر اسـت، ارزيابی در سـنين باالتر مثال در دوران شـيرخوارگی و يـا انجام آن 

در اعضـاء خانـواده فـرد مبتـال، نسـبت به انجـام اين تسـت در نـوزاد ارجح می باشـد.
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شكل(1-5(: نحوه بررسی آزمايشگاهی انعقاد در نوزادان

نوزاد ترمی كه ويتامين k شيرخوار2ـ1 ماهه
دريافت نموده

 K نوزاد نارسی كه ويتامين
تست آزمايشگاهیدريافت نموده

پالكت (count/µl(400.000 ـ 400.000150.000ـ 400.000150.000 ـ 150.000

PT(ثانيه(22ـ 2014ـ1413ـ12

PTT(ثانيه(55ـ4535ـ3530ـ25

فيبرينوژن(mg/dlit(300ـ300150ـ300150ـ150

جدول(3-5(: مقادير نرمال تست های غربالگری آزمايشگاهی در نوزاد
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درمان نوزاد با تست انعقادی غير طبيعی بدون خونریزی کلينيكی:
بطـور كلـی: نـوزادان بدحال يـا نوزادان بـا وزن كمتر از 1500 گرم را با پالسـمای تازه منجمد شـده 
)FFP(، در صورتيكـه PT يـا PTT يـا هـر دو، بيشـتر يـا مسـاوی 2 برابر نرمال برای سنشـان باشـد، 

بميـزان 10ml/kg و پالكـت، در صورتـی كـه شـمارش پالكـت كمتـر يـا مسـاوی mm 3س 20.000   
باشـد، بميـزان ml/kgس 15 - 10 درمـان می كنيـم.

البتـه ايـن مـورد بسـته بـه شـرايط كلينيكی، مقاديـر آزمايشـگاهی، نيـاز بـه جراحی و علـل ديگر، 
متفـاوت خواهـد بود.

در برخـی از نـوزادان در صورتـی كـه شـمارش پالكت كمتـر از 50.000  در mm3 باشـد، بخصوص 
در مـوارد NAIT، تزريـق پالكـت انجام خواهد شـد.

در مـوارد نـادر ماننـد KMP، تالش جهت اصالح شـمارش پالكـت، در صورت عدم وجـود خونريزی، 
مـی توانـد منجـر به بزرگ شـدن آنومالی عروقی زمينه ای و تشـديد عاليم شـود.

درمان خونریزی:

درمان جایگزین:
۱. ویتاميـن K1( Aquamephyton(: يـك دوز داخـل وريـدی يـا داخـل عضالنـی بميـزان mg س1 بـه 

نوزادنـی كـه ويتاميـن k در هنـگام تولـد دريافـت نكـرده انـد، تجويـز می شـود.
بايـد نوزادانـی كـه تغذيـه پارنترال كامـل دريافت می كننـد و نوزادانـی كه آنتی بيوتيك برای بيشـتر 
از 2 هفتـه دريافـت می نماينـد. حداقـل هـر هفتـه mg س0/5 ويتاميـن k1 (داخـل عضالنـی يا داخل 

وريـدی( بـرای جلوگيری از كاهـش ويتاميـن K، دريافت نمايند.
 PTT و PT برای طوالنی بـودن )FFP بجـای) K در صورتيكـه خونريـزی جزئی باشـد، بايـد ويتامين

ناشـی از كمبود ويتامين K، تجويز شـود. 
FFP بايـد بـرای مـوارد خونريـزی جـدی يـا اورژانـس در نظـر گرفتـه شـود. اصـالح پـس از تجويز 

ويتاميـن K ش ،12 تـا 48 سـاعت بطـول می انجامـد.
 FFP .2 و کرایــو:  FFP به ميزان ml/kgس 15 داخل وريدی، برای خونريزی فعال تجويز می شود و در 
صورت نياز هر 8 تا 12 ساعت تكرار می شود. تجويز بصورت قطره ای و آهسته ml/kg/hour و1 يك 

روش جايگزين است. بخصوص در مواردی كه تعادل مايعات يك مسأله مهم می باشد.
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FFP تمام فاكتورهای انعقادی را جايگزين می نمايد، گر چه كه ml/kg و10 از FFP بصورت موقت سطح 

فاكتورهای انعقادی را تا 20 % كنترل بالغين باال می برد، نقايص فاكتورهای اختصاصی بايد با كنسانتره 
فاكتور در صورتی كه در دسترس باشد، درمان شود.

كرايو حاوی تنها فاكتور VIII، فون ويلبراند، فيبرينوژن و فاكتورXIII می باشد. كرايو بيشترين منبع 
فيبرينوژن يا فاكتور XIII برای نوزادان تا زمانی كه تشخيص خاصی گذاشته شود، محسوب می گردد.

ـــا ســـپتی  3. پالکـــت: در صـــورت عـــدم وجـــود تخريـــب پالكتـــی (ماننـــد DIC، تخريـــب ايميـــون ي
ســـمی(، 1 واحـــد پالكـــت از دهنـــده رانـــدوم، بايـــد شـــمارش پالكـــت را در يـــك نـــوزاد تـــا 

ـــرد. ـــاال بب ـــا 100.000 در mm3  ب 50.000 ت
شـمارش پالكـت در طـی 3 تـا 5 روز كاهـش خواهـد يافت، مگـر اينكه توليـد پالكت افزايـش يابد. 
بـرای تخريـب آلوايميـون پالكتـی، بايـد يا پالكت های مـادری و يا در صورتيكه در دسـترس باشـد، 
پالكت از يك دهنده شـناخته شـده با پالكت سـازگار، اسـتفاده شـود. در صورت خونريزی، پالكت 

دهنـده راندوم می تواند اسـتفاده شـود.
ــی  ــوارد در دســترس نمی باشــد. ترانســفوزيون ابتداي ــر م ــل اكث ــازه: خــون كام ــل ت ــون کام 4. خ

ممكــن اســت ml/kg س10 باشــد امــا بايــد برحســب شــرايط كلينيكــی تنظيــم شــود.
محصوالت توليد شده (FFP، گلبول قرمز متراكم )PRBCs( ـ كرايو و پالكت( بيشتر قابل تنظيم 

هستند و از خون كامل تازه با دوز مناسبتری مورد استفاده قرار می گيرند.
۵. کنسانتره های فاکتورهای انعقادی: برای فاكتورهای VIII، IX و VII و XIII در دسترس می باشند.

وقتـی كـه يك نقص فاكتور VIII يا IX شـناخته شـده وجـود دارد، برای قطع خونريـزی جدی، بايد 
غلظـت پالسـمائی به سـطح نرمال بالغيـن( 50 % تـا pooled normal control plasma % 100 يا 5/ 0 

تـا unit/ml 1( افزايش يابد.
در صورتــی كــه تشــخيص مســجل باشــد، بايــد كنســانتره های فاكتــور VIII يــا IX مــورد اســتفاده 
 VIII قــرار گيرنــد. اگــر بيمــاری فــون ويلبرانــد شــديد وجود داشــته باشــد، بايــد كنســانتره فاكتــور
مشــتق شــده از پالســما و حــاوی VWF، مــورد اســتفاده قــرار گيــرد. اخيــراً در ايــاالت متحــده، 
كنســانتره بازســازی شــده  VWF  گواهــی تجويــز گرفتــه اســت. امــا در دوره نــوزادی مورد بررســی 

ــرار نگرفته اســت. ق

 درمـان بيمــاری های خاص:

۱. انعقـاد داخـل عروقـی منتشـر )DIC(: يك سـندروم كلينيكـو، پاتولوژيك اسـت كه بـا فعال 
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شـدن سيسـتميك انعقـاد و فيبرينوليـز، مصـرف پالكـت و فاكتورهای انعقـادی و توليـد لخته های 
فيبريـن مشـخص می شـود و می توانـد منجـر بـه تخريـب ايسـكميك ارگان يـا نارسـايی آن گردد.

موقعيت هـای پاتولوژيـك متعـددی می توانـد آغازگر آن باشـد.
عالئـم اصلـی يـك DIC واضح شـامل خونريزی شـديد و ترومبوز ميكرواسـكوالر اسـت. نـوزاد بطور 
تيپيـك، بيمـار و بدحال بنظر می رسـد و ممكن اسـت دارای پتشـی، خونريزی گوارشـی، تـراوش از 
محل هـای خونگيری، عاليم عفونت، آسفكسـی يا هيپوكسـی باشـد. شـمارش پالكـت كاهش يافته، 
PT و PTT افزايـش يافتـه، فيبرينـوژن كاهش می يابـد، دیـ  دايمرها افزايش يافتـه اند. گلبول های 
قرمز شكسـته شـده در اسـمير خون محيطی مشـاهده می شـوند. درمان شـامل مراحل زير می باشد:

•  تشـخيص و درمـان علـت زمينـه ای (بـه عنـوان مثال: سـپتی سـمیـ  NEC، هرپس( اين مسـأله 
هميشـه مهمترين فاكتـور در درمـان DIC محسـوب می گردد.

•  اطمينان از اينكه ويتامين K1 دريافت نموده است.
•  تجويـز پالكـت و FFP بـرای نگهداشـتن شـمارش پالكتـی بيشـتر يـا مسـاوی mm3/س50.000 و 
كنتـرل خونريـزی مـورد نيـاز می باشـد. FFP حـاوی پروتئيـن های ضـد انعقادی می باشـد و ممكن 

اسـت منجـر بـه كاهش يـا توقف مصـرف مداوم شـود.
•  برای خونريزی مداوم: موارد زير را در نظر بگيريد:

1. تعويـض خـون بـا خون كامل سـيتراته تـازه يا محصـوالت توليد شـده از خون كامـل )PRBCsـ  
.)FFP پالكت ـ

2. ادامـه ترانسـفوزيون پالكـت، PRBCs و FFP در صـورت نيـاز بخصـوص در مـواردی كـه تعويض 
خون امـكان پذير نباشـد. 

3. تجويز كرايو (1 تا 2 واحد به ازاء هر 10 كيلوگرم( برای هيپوفيبرينوژنمی.
•  در مـوارد اختـالل انعقـادی مصرفـی ثانويـه بـه ترومبـوز وريـدی بـزرگ بـدون خونريـزی همراه، 
انفوزيـون هپاريـن تجزيـه نشـده )UFH(  بـدون بولوس (بـه عنـوان مثـالunits/kg/hourس 25-20  به 
صورت انفوزيون مداوم( تا نگهداشـتن سـطح UFH به ميزان units/mlس 0/7-0/35 را در نظر بگيريد.

سطح را 4 ساعت پس از شروع و 4 ساعت پس از هر تغيير در انفوزيون ، اندازه گيری نمائيد.
تجويز FFP و پالكت را پس از شـروع هپارين، جهت نگهداشـتن شـمارش پالكتی بيشـتر يا مسـاوی 
mm3/س50.000  و آنتـی ترومبيـن و پروتئيـن هـای ضـد انعقـاد كـه بـرای عملكرد هپارين اساسـی 

می باشـند، را در نظـر بگيريد.
بطـور كلـی ضـد انعقادها در صـورت وجود خونريـزی داخل جمجمـه، كنترانديكه می باشـند. وقتی 
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هـم خونريـزی و هـم ترومبـوز بصـورت همزمـان در DIC رخ مـی دهـد، هپارينيزاسـيون پيچيـده 
می شـود و بايـد فـوراً بـا يـك فـرد متخصص مشـورت انجام شـود.

2. بيمـاری هموراژیـک نـوزادی )HDN(: در يـك از هـر 200 تـا 400 نـوزادی كـه بصـورت 
می دهـد. رخ  نمی نمايـد،  دريافـت   K ويتاميـن  پروفيالكسـی 

•  در نـوزاد سـالم، HDN ممكـن اسـت زمانـی رخ دهـد كـه ويتاميـن K دريافت نكرده اسـت. نوزاد 
ممكن اسـت در يك زايشـگاه شـلوغ، يا در منزل بدنيا آمده باشـد و يا از جای ديگری منتقل شـده 
باشـد. خونريزی و كبودی ممكن اسـت در نوزاد پس از 48 سـاعت اول تولد رخ دهد. سـطح پالكت 

نرمال اسـت و PT و PTT طوالنی شـده اسـت.
در صورتيكـه خونريـزی فعـال وجود دارد، FFP به ميـزان  ml/kgو 10  و يك دوز ويتامين K به ميزان 

1mg داخل وريدی تجويز می شـود.

 )Celontin( مت سوكسـيمايد ،)mysoline( پريميدون ،)در صورتيكه مادر با فنی توئين (ديالنتين  •
يـا فنوباربيتـال درمان شـده باشـد، نوزاد ممكن اسـت دچار كاهـش ويتامين K شـده و خونريزی در 
24 سـاعت اول تولـد رخ دهـد. مـادر بايـد  mgد 10  ويتاميـن K1 داخـل عضالنی 24 سـاعت قبل از 
زايمـان دريافـت نمايـد. دوز معمـول ويتاميـن K1(1mg( بايد به نـوزاد پس از زايمان تجويز شـده و 

سـپس طی 24 سـاعت تكرار شود.
در صـورت وجـود هرگونـه عاليمی از خونريزی در نوزاد، PT  و PTT و شـمارش پالكتی انجام شـود. 

در صورت خونريزی، FFP انفوزيون شـود.
•  HDN تأخيری: بدنبال كمبود ويتامين K می تواند 4 تا 12 هفته پس از تولد رخ دهد.

گرچـه تسـت های خونـی نشـان مـی دهد كه نـوزاد تغذيه شـده با شـير مـادر، در ريسـك احتمالی 
بـروز HDN می باشـد، HDN در نوزادنـی كـه در زمان تولد، ويتامين K داخـل عضالنی دريافت كرده 

باشـند، گزارش نشـده است.
در نـوزادان تغذيـه شـده با شـير مـادر، تجويز ويتاميـن K1 به ميـزان 1mg خوراكـی در هفته، برای 
سـه مـاه اول تولد، ممكن اسـت از HDN تأخيری پيشـگيری نمايـد. نوزادانی كه آنتـی بيوتيك های 
وسـيع الطيـف دريافـت مـی نماينـد، يـا دچـار سـوء جـذب (بيمـاری كبـدی، فيبـروز كيسـتيك( 

می باشـند، در خطـر بيشـتری از كمبـود ويتاميـن K و بيمـاری هموراژيك هسـتند.

3. اقدامات در موارد خونریزی بارز کلينيكی در هموفيلی:
قبـل از اثبـات تشـخيص بايـد FFP بـه ميـزان ml/kgس 25 - 15  تجويز شـود.پس از اثبات تشـخيص، 
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كنسـانتره بازسـازی شـده  فاكتور  VIII يا IX  تجويز شـود. البته برای ايجاد سـطح مناسـب فاكتور 
در نـوزادان، دوز بيشـتری مـورد نيـاز اسـت و كاهـش نيمه عمر فاكتور ممكن اسـت ديده شـود.

4. اختالالت انعقادی ناشی از بيماری حاد کبدی:
بيماری حاد كبدی بر روی هموسـتاز از طرق مختلف تاثيرگذار اسـت. اختالالت هموسـتاتيك همراه 
با نارسـايی حاد كبد شـامل ترومبوسـيتوپنی، ترومبوسـايتوپاتی، كاهش توليد فاكتورهـای انعقادی، 
كمبـود ويتاميـن K، كاهـش فعاليـت گاماكربوكسـيالز وابسـته به ويتاميـن K، ديـس فيبرينوژنمی 
اكتسـابی، كاهـش فعاليـت فيبرينوليتيك و DIC می باشـد. نتيجـه منجر به بروز رويـداد هموراژيك 
پيچيـده با شـدت های متفاوت می شـود. اگرچـه خونريزی خودبخودی نادر اسـت، خونريزی شـديد 

پـس از اقدامات تهاجمی ميتوانـد رخ دهد.
افزايـش PT،aPTT، ترومبوسـيتوپنی، كاهش سـطح فيبرينوژن و كاهش غلظت فاكتـور VII,V ديده 

می شود.
سـطح فاكتـور VIII نرمـال يـا افزايـش يافته اسـت كه بدينوسـيله می تـوان بيماری اوليـه كبدی را 
از DIC افتـراق داد. بررسـی هـای انعقـادی مرسـوم كاماًل وضعيت هموسـتاز را مشـخص نمی نمايد، 
بنابرايـن نمی تواننـد خطـر خونريـزی را پيـش بينی نماينـد. در نتيجه اصـالح كوآگولوپاتـی در يك 

نـوزاد بدون خونريزی سـودمند نمی باشـد.
درمـان خونريـزی حـاد شـامل انفوزيـون محصـوالت خونـی و تجويز ويتاميـن  K می باشـد. فاكتور  
VII a  بازسـازی شـده بطـور موفـق جهـت تـداوم هموسـتاز اسـتفاده شـده، گرچـه افزايـش خطـر 

ترومبـوز در اين مـوارد وجـود دارد.
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ترومبوز در نوزادان      
دکتر مسعود اميدیان۱، دکتر طاهره نجفی دلویی2

1. فوق تخصص نوزادان
2. متخصص كودكان
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ترومبـوز در نـوزادان      

دکتر طاهره نجفی دلویی۱، دکتر مسعود اميدیان2
1. ترجمه و گردآوری: متخصص كودكان

2. ويراستار: فوق تخصص نوزادان 

نكات کليـدی:
ترومبـوز نـوزادی اگرچـه نـادر اسـت ولـی يكـی از داليـل مهـم مورتاليتـی و موربيدتـی در نـوزادان 

محسـوب می شـود. 
ــت و  ــوزادی اس ــوز ن ــاد ترومب ــور ايج ــك فاكت ــن ريس ــم تري ــدی، مه ــل وري ــر داخ ــود كاتت وج
می توانــد بــا طيــف وســيعی از وقايــع ترومبوتيــك همراهــی داشــته باشــد. ترومبــوز وريــد كليــوی 
شــايع تريــن علــت ترومبــوز غيــر وابســته بــه كاتتــر در نــوزادان اســت كــه ميتواند بــه اختــالل دراز 

مــدت در عملكــرد كليــه منجــر شــود. 
بـه طـور كلـی توصيـه می شـود كه نوزادانـی كه شـواهد بالينی قابـل توجـه از ترومبوز دارنـد، مورد 

ارزيابـی از نظـر ترومبوفيلی قـرار بگيرند.
 فراوانـی و نقـش اختـالالت ارثـی و اكتسـابی پروترومبوتيـك در وقايـع ترومبوآمبوليك نـوزادان، به 

درستی شـناخته نشـده است. 
هپارين های شكسته نشده ) UFH (  و هپارين با وزن مولكولی پايين ) LMWH ( مثل انوكساپارين، 

خط اول درمان نوزادان با ترومبوز شـديد از لحاظ بالينی هسـتند. 
درشــرايطی كــه ترومبــوز، ارگان يــا انــدام يــا حيــات نــوزاد را تهديــد می كنــد، می تــوان اســتفاده 
از داروهــای ترومبولتيتيــك مثــل tPA را مــد نظــر قــرار داد، اگــر چــه خطــرات همــراه بايــد بــه 

دقــت ســنجيده شــود. 
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فیزيـولوژی ترومبـوز

1. ترومبيـن، پروتئيـن پروكوآگوالنـت اوليـه اسـت، كـه وظيفـه آن تبديـل فيبرينوژن به يـك توده 
فيبريـن اسـت. مسـير هـای داخلـی و خارجی آبشـار انعقـادی منجر به ايجـاد شـدن ترومبين فعال 

از پروترومبيـن می شـوند. 
 ،S پروتئين ،C 2. مهـار كننده هـای انعقاد شـامل آنتـی ترومبين، كوفاكتور هـای هپارين، پروتئيـن
آلفـا 2 ماكروگلوبوليـن و مهاركننده مسـير فاكتور بافتی می باشـند. فعاليت آنتـی ترومبين با هپارين 

تقويت می شـود. 
3. پالسـمين، آنزيـم فيبرينوليتيـك اوليـه اسـت كـه فيبريـن را طـی يـك واكنـش بـه محصوالت 
تخريـب فيبريـن ) FDP ( و دی- دايمـر ، تجزيـه می كند. پالسـمين بوسـيله آنزيم هـای فراوانی كه 

مهـم تريـن آن هـا tPA اسـت، از پالسـمينوژن ايجاد می شـود. 
4. در نـوزادان، فاكتور هـای موثـر بـر جريـان خون، تركيب خـون (كه منجر به افزايـش انعقاد پذيری 

می شـود( و انسـجام اندوتليوم عروقی، در ايجاد ترومبـوز دخالت دارند. 

مشخصات فيزیولوژیک منحصـر به فرد هموستـاز در نوزادان: 
1. در داخـل رحـم، پروتئين هـای انعقادی توسـط جنين  از 10 هفتگی (مطابق سـن حاملگی( توليد 

می شـوند و از جفت عبـور نمی كنند. 
2. هـر دو مسـير ترومبوژنيـك و فيبرينوليتيـك در نوزادان نسـبت به كودكان و بزرگسـاالن متفاوت 
اسـت، كـه منجـر بـه افزايـش آسـيب پذيری، هـم در مـورد خون ريـزی و هـم در مـورد ترومبـوز 

پاتولوژيـك می شـود.
در شـرايط فيزيولوژيـك نرمـال، سيسـتم هموسـتازی در نـوزادان نـارس و رسـيده (تـرم( در تعادل 
اسـت، و نـوزادان سـالم اختالالت خونريزی دهنـده يا افزايـش انعقاد پذيری را  به صـورت بالينی بروز 

نمی دهند. 
ــه  ــته ب ــادی وابس ــای انعق ــوص فاكتور ه ــه خص ــت، ب ــای پروكوآگوالن ــر پروتئين ه ــت اكث 3. غلظ
ــا بزرگســاالن كاهــش دارد؛ از آن طــرف ســطوح بعضــی از  ــوزادان در مقايســه ب ويتاميــن K، در ن
فاكتور هــای پروكوآگوالنــت مثــل فاكتــور 8 و فيبرينــوژن بــه طــور واضــح، نرمــال يــا حتــی باالتــر 
اســت. در مقايســه بــا بزرگســاالن، نــوزادان تــوان پايين تــری در توليــد ترومبيــن دارنــد و مقاديــر 
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PT و PTT طوالنــی هســتند. 

4. غلظـت اكثـر پروتئين هـای ضـد انعقادی (ضد ترومبـوز(  و فيبرينوليتيك نيز كاهش يافته اسـت، 
كـه شـامل پروتئيـن C، پروتئيـن  S، پالسـمينوژن، آنتی ترومبيـن می شـود. اگـر چه غلظـت آلفا 2 
ماكروگلوبوليـن افزايـش يافتـه اسـت. مهـار ترومبين به وسـيله پالسـمين در مقايسـه با پالسـمای 

بزرگسـاالن كاهش يافته اسـت. 
5. تعـداد و طول عمر پالكت مشـابه بزرگسـاالن اسـت. زمـان خونريـزی )Bleeding Time(، كه يك 
ارزيابـی كلـی از عملكـرد پالكتی و تعامل آن با اندوتليوم عروقی اسـت، در مقايسـه با بزرگسـاالن در 

نـوزادان كوتاه تـر اسـت، كه بيانگر چسـبندگی و تجمع پالكتی سـريع تر می باشـد. 
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اپیدمیولــوژی و فاکتــور های خطر

اپيدميـــولوژی:
•  ترومبوز در دوره نوزادی با فراوانی بيشتری نسبت به هر سنی در كودكی اتفاق می افتد.

•  وجـود يـك كاتتـر عروقـی دائـم ) Indwelling ( بـه تنهايـی بزرگتريـن فاكتـور خطر بـرای ايجاد 
ترومبـوز شـريانی يـا وريـدی اسـت. كاتترهای دائم مسـئول بيـش از 80 درصد عـوارض ترومبوتيك 

وريـدی و بيـش از 90 درصـد عوارض ترومبوتيك شـريانی هسـتند.   
•  مطالعـات اتوپسـی نشـان داده اسـت كـه 20 تـا 65 درصـد نوزادانی كه بـا وجود يـك كاتتر وريد 
نافـی )UVC( در محـل می ميرنـد؛ دارای يك ترومبـوز مرتبط با كاتتر بوده اند. ونوگرافی نشـان داده 

اسـت كـه ترومبوز بـدون عالمت در 30 درصد نـوزادان بـا UVC وجود دارد. 
•  بـه نظـر مـی رسـد تقريبـا در 1 درصـد بيمـاران كاتتريزاسـيون شـريان نافـی )UAC(، منجـر به 
انسـداد عروقـی شـديدا عالمـت دار كـه نيـاز بـه مداخلـه دارد، می شـود. ترومبوز وابسـته بـه كاتتر 
بـدون عالمـت در 3 تـا 59 درصـد مـوارد به وسـيله اتوپسـی و در 10 تـا 90 درصد موارد به وسـيله 

آنژيوگرافـی يا سـونوگرافی كشـف می شـود. 
•  عقيـده بـر ايـن اسـت كـه فاكتـور هـای خطر متعدد مـادری، پـری ناتال (حـول و حـوش تولد( و 

نـوزادی در حـوادث ترومبوتيـك در نوزادان، نقـش دارند.
فاكتـور هـای مـادری شـامل نازايـی، اليگوهيدروآمنيوس، پـره اكالمپسـی، ديابت، محدوديت رشـد 
داخـل رحمـی )IUGR(، پارگـی  طوالنـی مـدت پرده هـا )PROM(، كوريوآمنيونيـت و اختـالالت 
اتوايميـون و پروترومبوتيـك می باشـد. فاكتور هـای خطـر پـری ناتـال (حـول و حـوش تولد( شـامل 

عمـل سـزارين اورژانـس يـا زايمـان با ابـزار يـا اختـالالت ضربان قلـب جنينی می شـود.
فاكتورهـای خطـر جنينـی شـامل بيمـاری مـادرزادی قلبـی، سپسـيس، آسفيكسـی زمـان تولـد، 
سـندرم ديسـترس تنفسـی، دهيدراتاسـيون ، پلی سـيتمی، سـندروم نفروتيك/ نفريتيك مادرزادی، 

انتروكوليـت نكـروزان، افزايـش فشـار خـون ريـوی و اختـالالت پروترومبوتيـك می شـود. 
•  نوزادانـی كـه تحـت عمـل جراحـی سيسـتم عروقی شـامل ترميـم بيماری مـادرزادی قلبـی قرار 
می گيرنـد در معـرض افزايـش خطـر عـوارض ترومبوتيـك هسـتند. كاتتريزاسـيون مداخلـه ای يـا 

تشـخيصی نيـز خطـر ترومبـوز را افزايـش می دهـد.
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•  ترومبوز وريد كليوی، شايع ترين نوع ترومبوز پاتولوژيك غير وابسته به كاتتر در نوزادان است. 
•  مجموعه ای از موارد ترومبوز نوزادی دركانادا، آلمان، هلند و ايتاليا ثبت شده است.

ــش  ــده در بخ ــتری ش ــوزادان بس ــان ن ــی، در مي ــاظ بالين ــه از لح ــل توج ــوز قاب ــيوع ترومب ش
ــادا 2/4 از هــر 1000 بســتری، در هلنــد 6/8 از هــر  ــوزادان ) NICU ( در كان مراقبت هــای ويــژه ن
ــا گــزارش شــده  ــزرگ در ايتالي ــز ب 1000 بســتری و 5/8 و 6/6 از هــر 1000 بســتری در دو مرك
اســت. شــيوع در ميــان تولد هــای زنــده بــه صــورت 5/1 از هــر 100 هــزار تولــد در آلمــان، 14/5 
از هــر 10 هــزار تولــد در هلنــد و 3/4 و 6/5 از هــر 10 هــزار تولــد زنــده در مراكــز ايتاليــا تخميــن 

زده شــده اســت. 
در 3 گـروه از مطالعـات، هـر دو مـورد ترومبـوز شـريانی و وريـدی مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. 
در ميـان همـه حـوادث ترومبوتيـك، درصـد ترومبـوز وريـد كليـوی بيـن 19 تـا 44 درصـد، ديگـر 
ترومبوز هـای وريـدی بيـن 33 تـا 40 درصـد و ترومبـوز شـريانی بيـن 24 تـا 34 درصد بوده اسـت. 
در 3 گــروه از مطالعــات، بــه ترتيــب، 67 درصــد، 89 درصــد و 94 درصــد از ترومبوز هــای وريــدی 
در همراهــی بــا كاتتــر مركــزی دائــم )indwelling central lines( بــوده اســت، البتــه ايــن مطالعــات 

شــامل ترومبــوز وريــد كليــوی نبــوده اســت. 
مـرگ و ميـر نـادر بوده و به صورت كلـی محدود به نوزادان خيلـی زودرس يا نـوزادان دارای ترومبوز 

شـريان های بزرگ يـا داخل قلبی بوده اسـت.
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حاالت افزايش انعقادپذيری ارثی

•  اختــالالت پروترومبيــك ارثــی بــه وســيله داشــتن ســابقه خانوادگــی مثبــت، شــروع در ســنين 
پاييــن، بيمــاری عــود كننــده و مكان هــای غيــر معمــول يــا متعــدد بــرای وقايــع ترومبوآمبوليــك 
مشــخص می شــوند. اگــر چــه تخميــن زده می شــود كــه يــك فاكتــور خطــر ژنتيكــی در 10 تــا 
50 درصــد كــودكان بــا ترومبــوز می توانــد وجــود داشــته باشــد؛ شــيوع ايــن اختــالالت در نــوزادان 

بــه درســتی شــناخته نشــده اســت. 
•  اختالالت پروترومبوتيك ارثی مهم عبارتند از: 

1. كمبـود پروتئيـن C، پروتئين S و آنتی ترومبين، كه اين اختالالت بيشـترين افزايش خطر نسـبی 
برای بيماری های ترومبوآمبوليك را دارند، اما نسـبتا نادر هسـتند.

2. مقاومـت بـه پروتئيـن C فعال شـده، شـامل جهـش در فاكتور 5 ليـدن و جهـش در پروترومبين 
G20210A بـه خصـوص در برخـی جمعيـت هـا شـيوع بااليـی دارنـد ، ولی خطـر پايينـی در ايجاد 

ترومبـوز در نـوزادان دارند.
متيلـن  ژن  در  مورفيسـم  پلـی  و   a ليپوپروتئيـن  مقاديـر  افزايـش  هايپرهموسيسـتئينميا،   .3
تتراهيدروفوالت ردوكتاز ) MTHFR ( نسـبتا شـايع هسـتند؛ ولی اهميت آن ها در ترومبوز نوزادی 

هنـوز معلوم نيسـت.
•  نقص هـای متعـدد ديگـری در مسـيرهای ضـد انعقـادی، فيبرينوليتيـك و ضـد فيبرينوليتيـك 
شناسـايی شـده اند؛ كـه عبارتنـد از:  اختـالالت در ترومبومدوليـن، مهاركننده مسـير فاكتـور بافتی، 
فيبرينـوژن، پالسـمينوژن، tPA و مهاركننده هـای فعـال كننده پالسـمينوژن. فراوانـی و اهميت اين 

نقص هـا در ترومبـوز نوزادی به درسـتی شـناخته نشـده اسـت.
•  شـيوع ترومبـوز در بيمارانـی كـه برای بيشـتر ترومبوفيلی هـای ارثی هتروزيگوت هسـتند، پايين 
اسـت؛ بـا ايـن حـال، شـواهد بی شـماری نشـان می دهد كـه وجود يـك فاكتـور خطر ديگر بـه طور 
قابـل توجهـی خطـر ترومبـوز را افزايـش می دهـد. ايـن فاكتـور خطـر ديگـر می تواند يـك وضعيت 
بالينـی اكتسـابی و يـا يـك نقـص ارثـی ديگـر باشـد. بيمارانـی كه نقايـص منفـرد بـرای اختالالت 
پروترومبيـك ارثـی دارنـد، به نـدرت در دوره نـوزادی تظاهر می كننـد؛ مگر اينكه حادثـه پاتولوژيك 

بيفتد.  اتفـاق  ديگری 
ــل  ــاوت، داب ــای متف ــرای نقص ه ــا ب ــوت ي ــرد، هموزيگ ــص منف ــك نق ــرای ي ــه ب ــی ك •  بيماران
ــا يــك بيمــاری جــدی  ــوزادی تظاهــر كننــد؛ كــه اغلــب ب هتروزيگــوت  هســتند؛ ميتواننــد در ن
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ــد. ــدا می كن ــر پي ــوز، تظاه ــی از ترومب ناش
تظاهـر كالسـيك اختـالالت پروترومبيـك هموزيگـوت، پورپـورا فولمينانـس اسـت كـه بـا كمبـود 
هموزيگـوت پروتئيـن C يـا S همراهـی دارد؛ كه طی سـاعات يـا روز های اوليه تولـد تظاهر می كند 

و اغلـب شـواهدی از آسـيب مغـزی داخلی رحمـی دارند. 
•  بـه طـور كلـی، اهميـت ترومبوفيلی هـای ارثی به عنـوان فاكتورهای خطر مسـتقل بـرای ترومبوز 
نـوزادی هنوز شـناخته نشـده اسـت. به نظر می رسـد كـه در دوره نـوزادی در تمـام بيمارانی كه يك 
ترومبوفيلـی غيـر هموزيگـوت ارثـی دارند؛ خطر قطعی ترومبوز پايين اسـت.  با اين حال در مقايسـه 
بـا جمعيـت عمومی، شـيوع يـك ترومبوفيلی ارثـی، در ميان نـوزادان با بيمـاری ترومبوتيك به طور 

قابـل توجهـی افزايـش دارد؛ و ارزيابی بـرای ترومبوفيلی بايد در نظر گرفته شـود.  
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 ترومبــوفیلی های اکتســابی

1. نــوزادان، بــه دليــل انتقــال جفتــی آنتی بادی هــای آنتــی فســفوليپيد مثــل لوپــوس 
ــی  ــل توجه ــورت قاب ــت بص ــن اس ــن، ممك ــی كارديوليپي ــای آنت ــت و آنتی بادی ه آنتی كوآگوالن

ــوند. ــادی ش ــای انعق ــود فاكتوره ــار كمب دچ
2.  اين نوزادان ممكن است به ترومبوزهای جدی مانند پورپورافولمينانت مبتال شوند.

ــا ترومبوزهــای جــدی بالينــی(،  3. بــه عنــوان قســمتی از ارزيابــی ترومبوفيلــی (بــرای نــوزادان ب
ــوند. ــری ش ــون غربالگ ــای اتوايمي ــود آنتی بادی ه ــر وج ــد از نظ ــان باي مادرانش
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شـرايط بالینی خـاص

بيماری های ترومبـوآمبوليک وریدی:

مالحظات عمــومی:
•  بيشـتر ترومبوزهـای وريدی، ثانويه به كاتترهـای وريدی مركزی)CVLs( اتفـاق می افتد. ترومبوز 
خودبخـودی وريـدی (بـه عنـوان مثـال غير وابسـته بـه كاتتر(، ممكـن اسـت در وريدهـای كليوی، 

آدرنـال، اجـوف فوقانـی يا تحتانـی، وريد پـورت، كبدی و سيسـتم وريدی مغـز رخ دهد.
•  ترومبـوز خـود بـه خـودی وريدی معمـوال در حضور فاكتور خطـر ديگری اتفاق می افتـد. كمتر از 

1 % حـوادث ترومبوآمبوليك وريـدِی بالينی قابل توجه در نوزادان، ايديوپاتيك اسـت.
•  ترومبوز در سيستم سينوسی- وريدی مغز يك علت مهم انفاركتوس مغزی نوزادان است.

•  ترميـم جراحـی بيمـاری قلبـی مـادرزادی كمپلكـس، با افزايـش خطر ترومبـوز به ويـژه در وريد 
اجـوف فوقانی، همراه اسـت.   

•  ايـن احتمـال وجـود دارد كـه فراوانـی آمبولـی ريوی در نـوزادان بيمـار، به دليل شـباهت عالئم و 
نشـانه های آن به سـاير بيماری های ريوی شـايع نوزادی، كمتر از واقعيت تخمين زده شـده باشـد.
•  عـوارض كوتـاه مـدت ترومبوزهـای وريـدی وابسـته به كاتتر شـامل عـدم عملكرد كاتتـر، آمبولی 

ريـوی، سـندرم وريـد اجـوف فوقانـی و اختـالل ارگان های خاص می باشـد.
•  عـوارض بلندمـدت ترومبـوز وريـدی بـه مقـدار كمی شـناخته شـده اسـت. ترومبوز وريـد اجوف 
تحتانـی، اگـر وسـيع باشـد، مـی تواند با ميـزان باالی انسـداد نسـبی دائـم و عالئمی مثـل ادم اندام 
تحتانـی، درد شـكم، ترومبوفلبيـت اندام تحتانی، وريدهای واريسـی و زخم های انـدام تحتانی همراه 

باشـد. سـاير عوارض می تواند شـامل شـيلوتوراكس، هايپرتانسـيون پورت و آمبولی باشـد.

ترومبوز وریدی وابسته به کاتتـر:

عالئــم و نشــانه ها:
شـايع ترين عالمـت اوليـه ترومبوزِ وابسـته به كاتتر، معموال سـختِی تزريق در كاتتر و كشـيدن خون 

از آن می باشـد.
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ــا اتســاع وريدهــای  ــردن ي ــا ســر و گ ــا و ي ــدام ه ــورم ان ــدی شــامل ت ــم ديگــر انســداد وري عالئ
ســطحی مــی باشــد.

ترومبوسيتوپنی در حضور يك كاتتر وريد مركزی شك به ترومبوز را باال می برد.

تشخيــص:
سـونوگرافی داپلـر در بيشـتر بيمارانی كـه ترومبوز وريدی قابل توجه دارند، تشـخيصی اسـت. با اين 
حـال در نـوزادان كوچكتـر يا شـرايطی كـه با كاهش جريـان خون همراه اسـت؛ سـونوگرافی ممكن 
اسـت نتوانـد اطالعـات كافـی در موارد انـدازه ترومبـوز ارائه دهد و مـوارد منفـی كاذب قابل توجهی 

گزارش شـده است. 
 radiographic line( بررسـی های انجـام شـده بـا مـاده حاجـب شـامل بررسـی راديوگرافيـك وريـد
study(  يـا ونوگرافـی از طريـق عـروق محيطی، ممكن اسـت در تشـخيص ترومبوز وابسـته به كاتتر 

كمك كننـده باشـد. بـا ايـن حـال بـه دليـل پيشـرفت تكنولـوژی سـونوگرافی و خطـرات همـراه در 
نـوزادان، ايـن روش هـا بـه نـدرت مـورد اسـتفاده قـرار می گيرند.

پيشگيـری از ترومبـوز وریدی وابستـه به کاتتـر:
 هپاريـن شكسـته نشـده (Unfractionated( بـه مقـدار U/mLس 5 /0  بـه همـه محلول هـای تزريقـی 

سـازگار از طريـق CVL  افـزوده شـود.
 كاتترهای وريد نافی بايسـتی هرچه زودتر برداشـته شـوند و نبايد بيشـتر از 10 تا 14 روز در محل 
 PICC باقـی بماننـد. در صـورت نياز بـه كاتتر مركزی به مدت بيشـتر از 7 روز، اسـتفاده از كاتترهای

مد نظر قـرار گيرد.
•  ترومبوز وريدی وابسته به كاتتر

درصورتـی كـه CVL كار نمی كنـد، اگـر مايـع ديگـر بـه راحتـی نمـی توانـد از طريق كاتتـر تزريق 
شـود، كاتتـر را برداريـد؛ مگـر اينكـه كاتتر ضروری باشـد. بـا اين وجود اگـر از نظر بالينی دسترسـی 
مركـزی از طريـق كاتتـر كمـاكان مـورد نياز اسـت، باز كردن انسـداد بوسـيله عوامـل ترومبوليتيك 

(ماننـد tPA( را مـی تـوان درنظر داشـت.
•  انسـداد موضعی: اگر وجود يك ترومبوز كوچك مسـدود كننده وابسـته به كاتتر به اثبات رسـيد، 

می تـوان تزريـق دوز كمی از ماده ترومبوليتيك جهت درمان مسـتقيم در محل را در نظر داشـت.
اگــر تزريــق از طريــق كاتتــر مقــدور نيســت، CVL بايــد برداشــته شــده و درمــان بــا هپاريــن در 
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نظــر گرفتــه شــود. 
ــورت  ــا در ص ــا و CVL ه ــه UVC ه ــود ك ــه می ش ــروزه توصي ــيع: ام ــدی وس ــوز وري •  ترومب
همراهــی بــا ترومبوزهــای وســيع كــه از طريــق ســونوگرافی تائيــد شــده اســت، بمــدت 3 تــا 5 روز 
همــراه بــا درمــان ضــد انعقــادی در محــل باقــی بماننــد و پــس از آن برداشــته شــوند (بمنظــور 

ــی پارادوكــس(. كاهــش خطــر آمبول
درمـان بـا ترومبوليتيـك سيسـتميك بـرای ترومبوزهای وريـدی غير وابسـته به كاتتـر و بزرگی كه 

تهديـد كننـده زندگـی انـدام وارگان يـا  تهديد كننده حيات نوزاد هسـتند، بايسـتی انجام شـود.

ترومبــوز  وریـد کليــوی:
ــوزادان و شــيرخواران كوچــك و اغلــب در هفتــه اول  ترومبــوز وريــد كليــوی بصــورت اوليــه در ن
زندگــی رخ می دهــد. بنظــر ميرســد درصــد قابــل توجهــی از مــوارد در نتيجــه تشــكيل ترومبــوز 

ــد. ــی، رخ می دهن ــل رحم داخ
نـوزادان درگيـر، اكثـرا تـرم و بزرگتـر نسـبت بـه سـن حاملگـی ) LGA ( هسـتند. شـيوع در ميـان 
نوزادان مادران ديابتی بيشـتر اسـت و نوزادان پسـر نيز نسـبت به دختران بيشـتر درگير می شـوند. 
در يـك مطالعـه كـه اخيراً انجام شـده ترومبوز وريدی دوطرفـه كليوی در بيشـتر از 30 درصد موارد 

گزارش شـده است.
ريسـك فاكتورهای ديگر شـامل: آسفيكسـی حوالی زايمان، افت فشـار خون، پلی سـيتمی، افزايش 

ويسـكوزيته خون و بيماری قلبی سـيانوتيك مادرزادی می شـود.
عالئـم بالينـی در دوران نـوزادی عبارتنـد از: وجـود تـوده در پهلوی نـوزاد، هماچـوری، پروتئينوری، 

ترومبوسـيتوپنی و نارسـايی كليه.
تشـخيص بوسـيله سـونوگرافی داپلـر داده می شـود. تسـت های انعقـادی مختـل شـده و محصوالت 

حاصـل از تجزيـه فيبريـن معمـوال افزايش يافته اسـت.
عـوارض شـامل افزايـش فشـار خـون، نارسـايی كليه، خـون ريـزی آدرنال، گسـترش لخته بـه وريد 

اجـوف تحتانـی و مرگ می باشـد.
مطالعـات گذشـته نگـر نشـان مـی دهد كـه 43 % تـا 67 % نوزادانی كه دچـار ترومبـوز وريد كليوی 
می شـوند، حداقـل يـك يـا تعداد بيشـتری فاكتـور خطـر پروترومبوتيـك دارنـد. در نتيجه بررسـی 

نـوزادان مبتـال از نظـر ترومبوفيلی توصيه می شـود.
 اقدامات الزم را بر اساس وسعت و شدت ترومبوز برنامه ريزی می كنيم.
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ترومبـوز يـك طرفـه وريـد كليوی بدون اختـالل قابل توجه عملكـرد كليه و بدون گسـترش به وريد 
اجـوف تحتانی اغلـب با درمان حمايتـی و مانيتورينگ راديولوژيك مديريت می شـود.

درمـان ضـد انعقـادی ترومبـوز يـك طرفه وريـد كليوی همـراه با اختـالل عملكرد كليه با گسـترش 
 LMWH بـه وريـد اجـوف تحتانی و يـا ترومبـوز دوطرفه وريد كليـوی، با هپارين شكسـته نشـده يا
بـرای مـدت زمـان كلـی 6 هفته تـا 3 ماه بايد انجام شـود. دقت كنيـد كـه دوز LMWH  در بيماران 

بـا اختـالل عملكـرد كليه، ممكن اسـت نياز به كاهش داشـته باشـد. 
در ترومبـوز دو طرفـه وريـد كليـوی همـراه با اختـالل واضح عملكرد كليـه، بايد ترومبوليز بـا tPA و 

پـس از آن درمـان ضـد انعقـادی با هپارين شكسـته نشـده يا LMWH  انجام شـود.

ترومبوز ورید پورت:
ترومبوز وريد پورت عمدتا با سپسيس، امفاليت، تعويض خون و وجود يك UVC  همراهی دارد. 

تشـخيص بوسـيله سـونوگرافی داپلر صـورت می گيـرد و ميزان برگشـت پذيری جريان پـورت بيانگر 
شـدت آن است.

بهبـودی خودبخـودی شـايع اسـت (30 تـا 70 درصـد مـوارد(، بـا ايـن حـال ترومبـوز وريـد پـورت 
می توانـد بـا افزايـش فشـار پـورت در آينـده همراهـی داشـته باشـد .

در حـال حاضـر اطالعـات كافی مبنـی بر تاًثيـر داروهای ضد انعقـاد بركاهش زمان بهبـود يا كاهش 
خطر هايپرتانسـيون وريد پورت وجـود ندارد.

ترومبوز سينوسی - وریدی مغزی:
ترومبـوز سيسـتم سينوسـی - وريدی مغـز يك علت مهم انفاركتـوس مغزی در دوران نوزادی اسـت 
و  بـا عـوارض قابـل توجـه از جملـه صرع، فلج مغـزی و اختالل شـناختی در 10 تـا 80 درصد موارد 

و ميـزان مـرگ و ميـر بيـن 2 تا 24 درصد همراه اسـت.
مهم ترين نشـانه های بالينی ترومبوز سينوسـی - وريدی مغزی در نوزادان شـامل: تشـنج، لتارژی، 
تحريك پذيـری و شـير نخـوردن می باشـد. بيشـترين مـوارد طـی روز اول تـا هفتـه اول تولـد تظاهر 

می كند. پيـدا 
سينوس ساژيتال فوقانی، سينوس های عرضی و سينوس مستقيم بصورت شايع تری درگير می شوند.

انفاركتـوس هموراژيـك از عـوارض مكـرر و شـايع ترومبوز سينوسـی - وريـدی بـوده و در 50 تا 60 
درصـد مـوارد در تصويربرداری اوليه مشـخص می شـود.
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در اغلـب مـوارد ترومبـوز سينوسـی - وريدی بـا بيماری های مـادری از جمله پره اكالمپسـی، ديابت 
وكوريوآميونيـت و همچنيـن بيماری سيسـتميك حاد نوزاد، ديده می شـود.

ترومبوفيلی های ارثی در 15 تا 20 درصد نوزادان مبتال به ترومبوز سينوسی- وريدی گزارش شده است.
سـونوگرافی و سـی تـی اسـكن مـی توانند ترومبوز سيسـتم سينوسـی- وريـدی را مشـخص كنند، 
امـا MRI همـراه بـا ونوگرافـی روش تصويربرداری انتخابی برای تشـخيص بيمـاری و صدمات مغزی 

همـراه با آن می باشـد.
اطالعــات در مــورد  ايــن بيمــاری محــدود اســت. بطــور كلــی بايســتی بــرای نــوزادان بــا ترومبــوز 
سينوســی- وريــدی مغــزی (بــدون خونريــزی همــراه( درمــان ضــد انعقــادی، ابتــدا بــا  هپاريــن 
شكســته نشــده يــا LMWH، و ســپس بــا LMWH، بــرای مــدت كلــی 6 هفتــه تــا 3 مــاه  در نظــر 

گرفتــه شــود. 

ترومبوز آئورت یا ترومبـوز شریانی قابل توجه از نظر بالينی:

مالحــظات کلی:
ترومبـوز خودبخـودی شـريانی در غيـاب كاتتر عروقی، غيرمعمول اسـت، اما ممكن اسـت در نوزادان 
بـد حـال رخ دهـد. مكان هـای مسـتعد شـامل قـوس آئـورت، آئـورت نزولـی، شـريان ريـوی چپ و 

شـريان های ايلياک اسـت.
عـوارض حـاد ترومبـوز شـريانی خـود بـه خـودی و وابسـته بـه كاتتر، بـه مـكان آن بسـتگی دارد و 
می تواند شـامل نارسـايی كليه، افزايش فشـار خون، نكروز روده ای، گانگرن محيطی، نارسـايی سـاير 

ارگان هـا و مرگ باشـد.
ترومبوز شريان های مغزی يك علت مهم انفاركتوس مغزی در دوران نوزادی است.

در مورد اثرات بلندمدت ترومبوزهای شريانی عالمتدار و بدون عالمت، بررسی كافی انجام نشده است، 
ولی ممكن است شامل افزايش ريسك آترواسكلروز و افزايش فشار خون مزمن كليوی باشد.

۱. ترومبـوز آئـورت:

الف( عالئـم و نشانــه ها:
•  نشانه اوليه اغلب اختالل عملكرد ايزوله كاتتر شريان نافی می باشد.
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ــاب  ــاهده در غي ــل مش ــا قاب ــكوپی ي ــوری ميكروس ــامل هماچ ــف ش ــی خفي ــانه های بالين •  نش
هموليــز يــا انتقــال خــون، افزايــش فشــار خــون و كاهــش متنــاوب خــون رســانی يــا تغييــر رنــگ 

در اندام هــای تحتانــی، می باشــد.
• نشـانه های بالينـی شـديد شـامل كاهـش خون رسـانی يـا تغييـر رنـگ مـداوم اندام هـای تحتانی، 
تفـاوت فشـار خـون بين اندام هـای فوقانی و تحتانـی، كاهش يا عـدم وجود نبض های انـدام تحتانی، 
اليگـوری علی رغـم  وجـود حجم داخـل عروقی كافـی، نشـانه های انتروكوليـت نكروزان يا نارسـايی 

احتقانـی قلب می باشـد.

ب( تشخيص:

ــرد. اگــر  ــورت انجــام گي ــوز آئ ــه ترومب ــد در تمــام بيمــاراِن مشــكوک ب ــر باي •  ســونوگرافی داپل
ــود،  ــع ش ــريانی رف ــر ش ــتن كاتت ــس از برداش ــه پ ــد و بالفاصل ــف باش ــوز خفي ــانه های ترومب نش
ســونوگرافی می توانــد انجــام نشــود. ســونوگرافی در بيشــتر مــوارد تشــخيصی اســت، اگرچــه مــوارد 

منفــی كاذب زيــادی نيــز ثبــت شــده اســت.
•  در گذشـته در صـورت غيرتشـخيصی بـودن سـونوگرافی، از روش هـای قديمی مبتنی بر اسـتفاده 
از مـاده حاجـب اسـتفاده می شـد. اين روش هـا بدليل خطرات همـراه احتمالی برای نـوزادان، ديگر 

توصيه نمی شـود.
•  در صـورت وجـود نگرانـی از وجـود ترومبـوز در قلـب، قوس آئورت يا ابتدای شـريان آئـورت، يا در 

صـورت وجود شـواهد نارسـايی احتقانی قلـب، اكوكارديوگرافی بايد انجام شـود.

ج( پيشگيری از ترومبـوز شریانی وابسته به کاتتـر:

•  بــرای افزايــش طــول عمــر، كاتترهــای شــريانی، هپاريــن شكســته نشــده بــه مقــدار U/mLس 1 - 
0/5 بــه همــه محلول هــای تزريقــی ســازگار اضافــه می شــود.  البتــه ثابــت نشــده اســت كــه ايــن 

كار خطــر ترومبــوز را كاهــش دهــد. 
•  بررسـی مقـاالت نشـان می دهـد كه كاتترهای شـريان نافـی high (نـوک آن در آئـورت نزولی زير 
شـريان سـاب كالويـن چـپ و باالی ديافراگم( نسـبت بـه كاتترهـای low (نوک آن زير شـريان های 
كليـوی و بـاالی محـل دوشـاخه شـدن آئـورت(، ارجح هسـتند و عوارض ايسـكميك و خطـر ايجاد 

ترومبوز كمتـری دارند.
تفاوتـی در بـروز عـوارض جـدی شـامل انتروكوليت نكـروزان و اختـالل عملكرد كليوی بيـن اين دو 

روش مشـاهده نشـده است.
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•  در نوزادانی كه وزنی بيشـتر از 1500 گرم دارند، گذاشـتن كاتتر شـريان محيطی نسـبت به كاتتر 
شـريان نافی، ارجح است.

•  در صورتـی كـه كاتتـر شـريان نافـی وجـود داشـته باشـد، بايسـتی بصـورت دقيق شـواهد بالينی 
تشـكيل ترومبـوز بررسـی شـود كـه شـامل اين مـوارد اسـت: ارزيابـی سـريال از نظر خون رسـانی، 
نبض هـا و رنـگ انـدام هـای تحتانی، تناسـب فشـارخون اندام هـای فوقانـی و تحتانی، افزايش فشـار 
خـون، كاهـش بـرون ده ادراری، وجـود هماچـوری ميكروسـكوپی يـا آشـكار و سـختی در تزريق يا 

كشـيدن خـون از كاتتر.
•  كاتترهـای شـريان نافـی، بايسـتی در اسـرع وقـت خـارج شـوند. بطـور كلـی توصيه می شـود كه 

كاتترهـای شـريان نافـی بيشـتر از 5 تـا 7 روز در محـل باقـی نمانند.
اگــر تــداوم دسترســی شــريانی همچنــان مــورد نيــاز باشــد، يــك كاتتــر شــريان محيطــی بايــد 

جايگزيــن شــود. 

د( درمان  ترومبوز آئورت و ترومبوز شریانی قابل توجه از نظر بالينی:

•  در مـورد ترومبوزهـای كوچـك آئـورت بـا عالئـم بالينـی خفيف ، برداشـتن فوری كاتتـر منجر به 
رفع سـريع عالئم ميشـود. 

•  بـرای ترومبوزهـای بـزرگ امـا غيرانسـدادی، كه همراه با نشـانه هـای بالينی قابل توجه نيسـتند، 
كاتتر شـريانی بايد برداشـته شـود و درمان ضد انعقادی با هپارين شكسـته نشـده يا LMWH شروع 

شـود. پيگيری دقيق بوسـيله سونوگرافی سـريال انديكاسيون دارد.
• ترومبوزهـای  انسـدادی بـزرگ آئـورت يـا ترومبوزهايـی كه با عالئـم بالينی قابل توجـه همراهند، 

بايـد به طـور تهاجمی و سـريع درمان شـوند.
اگر كاتتر همچنان موجود و باز است، درمان ترومبوليتيك موضعی از طريق كاتتر انجام شود. 

اگر كاتتر برداشته شده يا مسدود است، درمان ترومبوليتيك سيستميك را در نظر بگيريد.
در صورتی كه كاتتر همچنان موجود است اما مسدود است بايد برداشته شود.

• ترومبكتومـی بوسـيله جراحـی، بطـور كلـی انديكاسـيون نـدارد، مگـر در مـواردی كـه ترومبـوز 
تهديدكننـده انـدام يـا زندگـی وجـود دارد، زيـرا عوارض و مـرگ و مير همـراه آن در نوزادان نسـبت 
بـه درمان هـای دارويی بيشـتر اسـت. برخـی مطالعات اخير نشـان می دهد كه ترومبكتومـی و ترميم 
شـريانی متعاقب آن ممكن اسـت در ترومبوز قابل توجه شـريان های محيطی كاربرد داشـته باشـد، 

امـا مطالعـات بيشـتری در اين مورد نياز اسـت.
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2. ترومبوز شریان های محيطی:
•  انسـدادهای مـادرزادی شـريان هـای محيطـی بـزرگ، اگر چـه نادر هسـتند، اما در صـورت وجود 
می تواننـد بـه صـورت طيفـی از عالئـم، از اندام بـدون نبضی كه به خوبی خون رسـانی نمی شـود، تا 
انـدام نكروتيـك سـياه تظاهر يابند كه اين مسـئله به مدت زمان انسـداد بسـتگی دارد. عالئم شـايع 
شـامل كاهـش خـون رسـانی، كاهـش نبض و رنـگ پريدگی اسـت. پديده هـای آمبوليـك می توانند 

بصورت ضايعات پوسـتی يا پتشـی بـروز كنند.
تشخيص اغلب بوسيله سونوگرافی داپلر داده می شود..

ـــتند.  ـــراه هس ـــه هم ـــل توج ـــای قاب ـــا ترومبوز ه ـــدرت ب ـــی، بن ـــريان های محيط ـــای ش •  كاتتره
خون رســـانی ضعيـــف بـــه انتهـــای اندام هـــا شـــايع اســـت امـــا معمـــوالً بالفاصلـــه پـــس از 
ـــا  ـــدار  U/mLس 1 - 0/5  ب ـــه مق ـــده ب ـــته نش ـــن شكس ـــردد. هپاري ـــع می گ ـــر رف ـــتن كاتت برداش
ـــق همـــه كاتترهـــای شـــريانی محيطـــی  ســـرعت mL/hourس 2 - 1 معمـــوال بصـــورت مـــداوم از طري
ـــدام در  ـــانی ان ـــون رس ـــاوم خ ـــالل مق ـــا اخت ـــزرگ ي ـــای ب ـــان ترومبوزه ـــود. درم ـــون می ش انفوزي

ـــد. ـــتميك باش ـــز سيس ـــن و ترومبولي ـــامل هپاري ـــد ش ـــی، باي ـــر محيط ـــه كاتت زمين
پيگيری با سونوگرافی سريال توصيه می شود. 

مالحظات تشخيـصی:

•  سـونوگرافی داپلـر بـا قابليـت آناليز جريان، شـايع ترين روش تشـخيصی اسـت. مزيت هـا عبارتند 
از: سـهولت انجـام، غيرتهاجمـی بـودن و توانايـی انجـام بررسـی هـای بعدی جهت تعيين پيشـرفت 

ترومبـوز يا پاسـخ آن بـه درمان. 
•  مطالعـه راديوگرافـی مسـير های عروقـی بيمـار و ونوگرافی با اين كه به ندرت اسـتفاده می شـوند، 
می تواننـد به تشـخيص كمـك كنند. تصويربـرداری پس از تزريق مـاده حاجب به وسـيله يك كاتتر 
مركـزی می توانـد بـرای ترومبوزهـای ناشـی از كاتتر، تشـخيصی باشـد. با ايـن حال، اين بررسـی ها 

نمی توانـد اطالعاتـی در زمينـه ترومبوزهای قبـل از نوک كاتتـر فراهم كند.
زمانـی كـه تعييـن مقدار و شـدت ترومبوز توسـط روش های تشـخيصی ديگر ممكن نيسـت، ممكن 
اسـت الزم باشـد ونوگرافـی بـا تزريـق مـاده كنتراسـت، از طريـق يـك رگ محيطـی انجـام شـود. 
مخصوصـا در ترومبوزهـای وريـدی انـدام فوقانی و بخش فوقانی قفسـه سـينه كه در سـونوگرافی به 

سـختی قابل مشـاهده هستند.



بیماری های خونی و بدخیمی ها در نوزادان156

مديـريت  بیمـاری

بررسی از نظر ترومبـوفيلی:
1. بررسـی از نظـر ترومبوفيلـی هـای مـادرزادی در نـوزادان بـا عالئـم شـديد ترومبوز، و يا با سـابقه 
خانوادگـی مثبـت ترومبـوز، بايـد انجام شـود. اما دركودكانی كه ريسـك فاكتور های شـناخته شـده 
مثـل كاتتر هـای مركـزی طوالنـی مـدت داشـته اند، مفيد بـودن اين بررسـی ها ثابت نشـده اسـت.

در بررسـی اوليـه بايـد ايـن موارد را در نظر داشـت: كمبـود پروتئين C، پروتئيـن S و آنتی ترومبين، 
و وجـود مقاومـت بـه پروتئيـن C فعـال، موتاسـيون در فاكتـور V ليـدن، موتاسـين در پروترومبين 

P20210A، و انتقـال آنتی بادی هـای آنتی فسـفوليپيد از مـادر.

كمبـود پروتئيـن C، پروتئيـن S و آنتی ترومبيـن را می تـوان بـا اندازه گيـری آنتـی ژن يا سـطح فعاليت 
آن بررسـی كـرد. نتايـج تسـت ها در نـوزادان بايد بـا محدوده های نرمال اسـتانداردی كه بر اسـاس سـن 
بارداری هسـتند، مقايسـه شـود. زيرا مقادير نرمال فيزيولوژيك در نوزادان می توانند تا 20 % - 15 % كمتر 
از بزرگسـاالن باشـد. عـالوه بر اين، سـطوح موارد فـوق می تواند در حضور ترومبوز هـای فعال كاهش پيدا 

كند و در نتيجه تفسـير نتايج مشـكل می شود.
عمومــا پيشــنهاد می شــود كــه ســطح مــوارد بــاال هــر 2 تــا 3 مــاه پــس از يــك نوبــت ترومبــوز 
ــرای  ــوزادان، ب ــا در كنــار بررســی ن ــاال، ي ــه عنــوان جايگزيــن تســت ب حــاد اندازه گيــری شــود. ب
بررســی وضعيــت ناقلــی می تــوان ســطوح پروتئيــن C، پروتئيــن S و آنتــی ترومبيــن را در والديــن 

ــرد. ــری ك ــز اندازه گي ني
موتاسـيون های فاكتـور V ليـدن، پروترومبيـن G20210A و MTHFR را می تـوان بـا تسـت های 
ژنتيكـی اختصاصـی در نـوزادان بررسـی كـرد. والديـن را نيـز می تـوان از نظـر وضعيت ناقلـی مورد 

ارزيابی قـرار داد.
سـطح آنتی بادی هـای خودايمنـی، شـامل پنـل آنتی بادی هـای آنتی فسـفوليپيد، آنتی كارديوليپيد و 

لوپـوس آنتی كوآگـوالن را می تـوان در مادر بررسـی كرد.
3. اگـر تسـت های بـاال همگـی منفـی باشـند، بررسـی های آزمايشـگاهی اختصاصـی بعدی، شـامل 
اختـالالت يـا كمبـود هموسيسـتئين، ليپوپروتئيـن )a(، پالسـمينوژن و فيبرينـوژن الزم می شـود. 
اختـالالت يـا كمبـود هپاريـن كوفاكتـور II، ترومبومدوليـن، پالسـمينوژن اكتيوتـور اينهيبيتـور 1، 

فاكتـور تجمـع پالكتـی و tPA بسـيار نـادر می باشـند.
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مالحظات کلی درمـان:

۱.  احتيـاطات:
بايد در نظر داشـته باشـيم كـه توصيه ها و دوز هـای رژيم های درمان آنتی كوآگـوالن و ترومبوليتيك 

در نوزادان، بيشـتر براسـاس يافته های مطالعات در بزرگسـاالن و كودكان می باشد.
بـرای حـوادث ترومبوتيكـی كـه تهديد كننـده عضو يـا اندام يـا زندگـی نبوده انـد، ارزيابـی و كنترل 
دقيـق الزم اسـت. پزشـكان بايد بـا دقت خطـرات و منافع درمـان آنتی كوآگـوالن و ترومبوليتيك را 

در مـورد نـوزادان پـر خطرمـورد ارزيابی قـرار دهند.
 ايـن نكتـه خيلـی مهـم اسـت كـه در طـول درمـان بـا آنتی كوآگـوالن يـا ترومبوليتيـك، از انجـام 
كارهايـی از جملـه تزريـق داخـل عضالنـی، نمونه گيـری از شـريان يـا هرگونه دسـتكاری بيمـار (به 
عنـوان مثـال فيزيوتراپـی( اجتناب شـود. همچنين مهم اسـت كه در طـول درمان، از ايندومتاسـين 

يـا سـاير داروهـای ضد پالكـت اجتناب شـود.
بايـد وضعيـت بالينـی نـوزاد از نظر نشـانه های خـون ريـزی (مخصوصا خـون ريزی داخلـی و داخل 

جمجمـه ای(، بـه دقـت تحت نظر باشـد.

2. گایدالین های انتخاب درمان:
ترومبوزهـای شـريانی يـا وريدی كوچـك و بدون عالمت كه موجب انسـداد رگ نمی شـوند و مربوط 
بـه كاتترهـا می باشـند را می توان اكثرا با  برداشـتن كاتتـر و مراقبت حمايتی به تنهايـی درمان كرد.

ترومبوزهـای بـزرگ يـا مسـدود كننده شـريان يـا وريد را می تـوان با درمـان ضدانعقادی بـا هپارين 
شكسـته نشـده يـا LMWH درمـان كرد. به طـور معمول دوره هـای كوتاه درمان ضـد انعقادی كافی 

می باشـد، ولـی در مـواردی درمان طوالنی مدت ممكن اسـت الزم باشـد.
در مـوارد ترومبوزهـای بسـيار بـزرگ، عالئـم بالينـی زيـاد، درمان بـه وسـيله ترومبوليـز موضعی يا 

سيسـتمی بايـد انجام شـود.

3. کنترا اندیكاسيون های درمان آنتی کوآگوالن و ترومبوليتيک:
به طور كلی، كنترانديكاسـون های مطلق شـامل سـابقه جراحی يا ايسـكمی سيسـتم عصبی مركزی 
)CNS( در 10 روز گذشـته، پروسـه های تهاجمی طی 3 روز گذشـته، تشـنج در 48 سـاعت قبل و 

خون ريـزی فعال می باشـد.
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بـه طور كلی، كنتراانديكاسـيون های نسـبی شـامل شـمارش پالكت زيـر 50 هزار در هـر ميكروليتر 
يـا زيـر 100 هـزار در نوزادان به شـدت بيمار، سـطح فيبرينوژن زيـر 100 ميلی گرم در دسـی ليتر، 

INR باالی 2، اختالالت انعقادی شـديد، و هيپرتانسـيون می باشـد.

هپارین شكسته نشده:

۱. مالحظات عمومی:
نـوزادان تـرم عمومـا دارای كليرانـس هپاريـن سـريع تر، و مقاديـر آنتی ترومبيـن كمتری نسـبت به 
بالغيـن می باشـند. ايـن عوامـل بـه طـور كلـی باعـث افزايـش نسـبی دوز مـورد نيـاز هپاريـن برای 
رسـيدن بـه سـطوح درمانـی مورد نظـر در نـوزادان می شـود. همچنين تفاوت هـای زيـادی بين دوز 

هپاريـن مـورد نياز بيـن بيمـاران مختلف وجـود دارد. 
در صـورت امـكان، هپاريـن شكسـته نشـده بايـد بـه وسـيله يـك مسـير داخـل وريـدی اختصاصی 

انفوزيـون شـود كـه نـوزاد از ايـن مسـير، هيـچ دارو يـا مايعـات ديگـری دريافـت نكند.
پيـش از شـروع درمـان با هپارين، شـمارش كامل سـلول های خونـی PTT ، PT، و CBC بايد به طور 

پايـه اندازه گيـری و طـی روند درمان به صورت سـريال كنترل شـود.
ترومبوسـايتوپنی ناشـی از هپاريـن )HIT( ثانويـه بـه آنتی بادی های ضـد پالكتی مرتبط بـا هپارين، 

يـك عارضـه بسـيار نادر درمـان با هپاريـن در نوزادان می باشـد.
تنظيـم ميـزان انفوزيون هپارين شكسـته نشـده براسـاس پاسـخ بالينی، بررسـی های سـريال از نظر 

ترومبـوز (معمـوال به وسـيله سـونوگرافی( و نتايج آزمايشـات، انجام می شـود.
در نـوزادان، اسـتفاده از PTT بـرای كنتـرل اثر هپارين مـی تواند به خاطر تغيير پذيـری زياد غلظت 
فاكتورهـای انعقـادی و طوالنـی بـودن PTT پايه، مشكل سـاز باشـد. ميـزان فعاليت هپاريـن، ماركر 

قابـل اعتمادتری می باشـد.
فعاليـت هپاريـن وابسـته به وجـود آنتی ترومبين اسـت. زمانی كـه فعاليت ضد انعقادی موثر توسـط 
هپارين شكسـته نشـده به دسـت نيايد، تجويز پالسـما تازه منجمد (FFP(س mL/kg 10 الزم می شـود. 
همچنيـن می تـوان تجويـز كنسـانتره آنتی ترومبين را نيز در نظر داشـت.گرچه شـواهد اسـتفاده آن 

در نـوزادان محدود می باشـد.
بـه منظـور كمـك در روند درمان می توان سـطوح آنتی ترومبيـن را  نيز به طور مسـتقيم اندازه گيری 
كـرد. البتـه تجويـز آنتی ترومبيـن مـی توانـد حساسـيت بـه هپاريـن را حتـی در بيماران با سـطوح 
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آنتی ترومبيـن نزديك بـه نرمـال افزايش دهد.
ــری  ــالف اندازه گي ــر خ ــن، ب ــت هپاري ــطوح فعالي ــری س ــه اندازه گي ــيد ك ــته باش ــه داش توج
PTT، تحــت تاثيــر وجــود آنتی ترومبيــن نمی باشــد. در نتيجــه مقاديــر ميــزان فعاليــت هپاريــن 

ممكــن اســت در حــد درمانــی باشــد در حالــی كــه بــه خاطــر كمبــود در آنتی ترومبيــن، فعاليــت 
ضدانعقــادی موثــر ايجــاد نشــده اســت.

2. گایدالین های تعييــن دوز:
هپاريـن شكسـته نشـده اسـتاندارد بـه صـورت دوز بولـوس اوليـه U/kgس 75  بـه صـورت IV، داده 
می شـود و پـس از آن انفوزيـون مداوم با دوز 28U/kg/hour شـروع می شـود. در نـوزادان نارس زير 
37 هفتـه بـارداری، دوز بولـوس كمتـر، 25 تـا U/kg 50 و تزريـق مداوم 15 تـا U/kg/hour 20 پس 

از آن بايـد در نظـر گرفته شـود.
سـطوح فعاليـت هپاريـن و يـا PTT بايد 4 سـاعت پس از انفوزيون اولين بولوس و سـپس 4 سـاعت 
پـس از هـر تغييـر در دوز انفوزيـون اندازه گيری شـود و زمانی كه بـه دوز درمانی هدف رسـيديم نيز 

هر 24 سـاعت اندازه گيری شـود (جـدول 6-1(.

3. طول درمــان:
درمــان ضدانعقــادی بــا هپاريــن شكســته نشــده را می توانــد تــا 14-10 روز ادامــه داد. 
ــان  ــر درم ــوند. اگ ــه نمی ش ــوزادان توصي ــی در ن ــور عموم ــه ط ــی ب ــای خوراك آنتی كوآگوالن ه
ضدانعقــادی طوالنــی مــدت الزم باشــد، بايســتی مشــاوره هماتولــوژی درخواســت شــود و تغييــر 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــه LMWH در نظ ــن ب ــكل هپاري ش

4. برگردانـدن اثرات ضـد انعقادی:
قطـع انفوزيـون هپاريـن شكسـته نشـده، بـه سـرعت اثـرات ضدانعقـادی هپاريـن را برمی گردانـد و 

معمـوال كافی اسـت.
اگـر برگردانـدن سـريع اثـرات ضد انعقـادی الزم باشـد، می تـوان پروتامين سـولفات را به صـورت داخل 
وريـدی تجويـز كـرد. پروتاميـن را می تـوان با غلظـت mg/ml 10 به ميزانی كـه از mg/minute 5 بيشـتر 

نشـود، تجويز كرد.
واكنش ازدياد حساسيت می تواند در بيمارانی كه سابقه دريافت انسولين حاوی پروتاميل يا درمان با 

پروتامين داشته اند، رخ دهد.
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دوزاژ. بـر اسـاس ميـزان كل هپاريـن دريافـت شـده طی 2 سـاعت اخير كـه در جـدول 2-6 موجود 
می باشـد.

مقادیر PTT ممكن است بسته به معرف استفاده شده در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. به طور کلی، مقادیر PTT بين ۵/۱ تا ۵/2 برابر سطح نرمال 

یک آزمایشگاه مشخص با سطح فعاليت هپارین 3۵/0 تا U/kg 7/0 مطابقت دارد.

جدول (1-6(: نظارت و تنظيم دوزاژ هپارين شكسته نشده

جدول (2-6(: دوز پروتامين برای خنثی كردن اثر هپارين (بر اساس مقدار هپارين شكسته نشده دريافتی در دو ساعت قبل(
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:)LMWH( هپارین با وزن مولكولی پایين

۱. مالحظات عمومی:
در ســال های اخيــر LMWH بــه ويــژه انوكســاپارين، بــه علــت افزايــش تجربــه و همچنيــن شــواهد 
ايمــن بــودن و كارايــی آن در جمعيت هــای درمانــی، بــه درمــان ضدانعقــادی انتخابــی در نــوزادان 

تبديــل شــده اســت.
LMWH نسبت به هپارين شكسته نشده ی استاندارد، به داليل زير ارجحيت دارد:

فارماكوكينتيـك قابـل پيش بينی تر، كاهـش نياز برای نظارت آزمايشـگاهی، نياز كمتر به دسترسـی 
وريـدی اختصاصـی، دوزاژ زير جلدی دو بار در روز، كاهش ريسـك HIT  )اتروسبوسـتوينی ناشـی از 

هپاريـن(، و كاهـش بالقوه ريسـك خون ريزی در دوزهای پيشـنهادی.
دوز درمانـی LMWH بـر اسـاس سـطح آنتی فاكتـور Xa تيتـر می شـود. سـطوح هـدف آنتی فاكتور 
Xa بـرای درمـان اكثـر حـوادث ترومبوآمبولی بيـن 0/05 تا U/mL 0/1 اسـت كه بين 4-6 سـاعت 

پـس از تزريـق زير جلدی سـنجيده می شـود.
در بيمارانـی كـه دارای ريسـك بـاالی خـون ريـزی می باشـند، سـطح هـدف 0/4 تـا U/mL 0/6 را 

می تـوان در نظـر گرفـت. بـرای پروفيالكسـی، سـطوح هـدف بيـن 0/1 تـا U/ml 0/4 می باشـد.
ـــد  ـــم، باي ـــت يافتي ـــی دس ـــطوح درمان ـــه س ـــاعت ب ـــا 48 س ـــدت 24 ت ـــه م ـــه ب ـــن ك ـــس از اي پ
ـــن  ـــرا ممك ـــود؛ زي ـــری ش ـــراه CBC اندازه گي ـــه هم ـــور Xa ب ـــطح فاكت ـــه س ـــر هفت ـــل ه حداق

ـــد. ـــيتوپنی رخ ده ـــت ترومبوس اس
شـــيرخواران كمتـــر از 2 مـــاه نســـبت بـــه كـــودكان بزرگتـــر، نيـــاز بـــه دوز بيشـــتری دارنـــد. 
ـــنهاد  ـــارس پيش ـــوزادان ن ـــرای ن ـــه را ب ـــر اولي ـــای باالت ـــات دوزه ـــی از مطالع ـــن، برخ ـــر اي ـــالوه ب ع
ـــيار  ـــت بس ـــن اس ـــارس ممك ـــوزادان ن ـــدف در ن ـــطوح ه ـــه داری س ـــرای نگ ـــد. دوزاژ الزم ب می كنن

ـــد. ـــر باش متغي
چنـد LMWH مختلـف موجود می باشـد، كـه دوزاژ هركدام را نمی تـوان برای ديگری اسـتفاده كرد. 

انوكسـاپارين )lovenox( گسـترده ترين كاربرد را در اطفال دارد. 
موارد شـديد خون ريزی، شـامل تشـكيل هماتوم در محل تزريق، خون ريزی گوارشـی، و خون ريزی 
داخل جمجمه ای، در موارد نادری در رابطه با اسـتفاده از LMWH در نوزادان گزارش شـده اسـت و 

بايـد اين مـوارد به دقت تحت نظر باشـد. 
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2. گایدالین های تعييــن دوز: )جداول 3-6 و 6-4(

دوز اوليه mg/kg 2  هر ۱2 ساعت را می توان در نوزادان نارس در نظر داشت. SQ یعنی زیرجلدی.

)mg/kg/dose SQ( دوز اوليه انوكساپارين، وابسته به سن :)جدول (3-6

جدول (4-6(: مانيتورينگ و تنظيم دوز انوكساپارين، بر اساس سطح آنتی فاكتور Xa كه 4 ساعت پس از تزريق انوكساپارين 
اندازه گيری شده است.

3. برگرداندن اثرات ضدانعقادی:
معموال قطع تزريقات زيرجلدی برای برگرداندن اثرات ضدانعقادی در موارد لزوم كافی است.

اگـر برگردانـدن سـريع اثـرات جانبـی دارو الزم باشـد، می تـوان پروتامين سـولفات را طـی 3 الی 4 
سـاعت پـس از آخريـن تزريـق LMWH به بيمـار بدهيم، بـا اين حال ممكـن اسـت پروتامين تمام 
اثـرات ضدانعقـادی را برنگردانـد. بـه ازای هر ميلی گـرم از LMWH دريافت شـده در آخرين تزريق، 

يـك ميلی گـرم پروتامين سـولفات تجويز می شـود.
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ترومبوليز:

۱. مالحظات عمومی:
عوامـل ترومبوليتيـك با تبديل پالسـمينوژن اندوژن به پالسـمين اثر می كنند. سـطح پالسـمينوژن 
در نـوزادان نسـبت بـه بالغيـن كمتـر می باشـد، در نتيجه، اثربخشـی عامـل ترومبوليتيـك می تواند 
كمتـر باشـد. تجويـز همزمان پالسـمينوژن همراه بـا FFP می تواند اثـرات ترومبوليتيـك اين عوامل 

را افزايـش دهد.
انديكاسـيون های تجويز عوامل ترومبوليتيك عبارتند از: ترومبوز وسـيع شـريانی يا وريدی با شـواهد 

اختـالل عملكرد عضو، كم شـدن احتمال زنـده ماندن اندام، و ترومبوزهـای تهديدكننده حيات.
عوامـل ترومبوليتيـك همچنيـن می توانند بـرای برقـراری مجدد جريـان كاتترهای عروقـی مركزی 
مسـدود شـده اسـتفاده شـوند. انفوزيـون موضعـی ترومبوليتيك هـا بـا دوز كـم را می تـوان بـرای 
حل كـردن ترومبوزهـای انسـدادی كوچـك تا متوسـط در نزديكی يـك كاتتر مركزی اسـتفاده كرد.
در مـورد درمـان بـا ترومبوليتيك در نـوزادان به طور كلی، اطالعات خيلی كمی وجـود دارد. از جمله 
در زمينه انديكاسـيون های مناسـب، ايمنی، كارايی، داروی انتخابی، طول درمان، اسـتفاده از هپارين 

و گايدالين هـای نظـارت بر درمان.
توصيه هـای مرتبـط به اسـتفاده عموما بر اسـاس مطالعات كوچك و گزارشـات مـوردی و اجماع نظر 
متخصصـان می باشـد كـه به طور كلی بيانگر آن اسـت كه درمـان ترومبوليتيك در نـوزادان می تواند 

اثـر بخش باشـد و عوارض جدی كمـی نيز دارد. 
بايد تمامی بيماران پيش از درمان با ترومبوليتيك از نظر خون ريزی داخل بطنی بررسی شوند.

2. گایدالین هــای درمان:

آماده شدن برای درمان با ترومبوليتيک:

عالمتی در باالی تخت بيمار برای نشان دادن درمان با ترومبوليتيك قرار داده شود.
ترومبين موضعی در يخچال بخش موجود باشد.

برای اطمينان از وجود cryoprecipitate، به بانك خون اطالع داده شود.
برای اطمينان از وجود آمينو كاپروئيك اسيد )Amicar(، با داروخانه هماهنگی الزم انجام شود.

يـك دسترسـی وريـدی خـوب تعبيه شـود. بايد دسترسـی وريدی، قابليـت گرفتن مكرر خـون را به 
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منظـور كاهش نياز به فلبوتومی، داشـته باشـد.
مشورت هماتولوژی نيز در نظر قرار گيرد.

ترومبوليـز می توانـد بـا تجويـز موضعـِی هدايـت شـده دوزهـای كـم عوامـل ترومبوليتيـك بـه طور 
مسـتقيم داخـل ترومبـوز، يـا در نزديكـی آن، توسـط يـك كاتتـر مركـزی انجام شـود و يا بـا تجويز 
سيسـتميك ترومبوليتيـك (در دوز هـای باالتـر( صـورت گيـرد. درمـان موضعـی عموما محـدود به 
ترومبوزهـای بـا انـدازه كوچـك تا متوسـط می باشـد. اطالعات كمـی در زمينه ارجحيت هـر كدام از 

ايـن روش هـا بـر يكديگر موجود اسـت.
tPA نوتركيـب، عامـل ترومبوليتيـك انتخابـی در نوزادان می باشـد. از اسـترپتوكيناز و يوروكيناز نيز 

در نـوزادان اسـتفاده شـده اسـت، ولـی tPA ارجـح می باشـد (بـا اين كه بسـيار گـران تر اسـت(، كه 
ايـن مسـئله بـه خاطـر حـل كردن بهتـر لخته، خطـر كمتر  واكنـش های آلرژيـك، و داشـتن كوتاه 

ترين نيمـه عمر می باشـد.
بايد CBC، PT، PTT و سطح فيبرينوژن پايه را قبل از شروع درمان داشته باشيم.

ارزيابـی PT، PTT، و فيبرينـوژن هـر 4 سـاعت در ابتـدا، و سـپس حداقـل هر 12 تا 24 سـاعت الزم 
اسـت. هماتوكريـت و شـمارش پالكـت نيز بايد هر 12 تا 24 سـاعت بررسـی شـوند. بررسـی از نظر 

ترومبـوز بـه وسـيله تصوير بـرداری هر 6 الی 24 سـاعت انجام شـود.
انتظـار مـی رود فيبرينـوژن بيـن 20 تـا 50 درصـد كاهش يابـد. اگر كاهـش فيبرينوژن ديده نشـد، 
D-dimer يـا محصـوالت حاصل از شكسـته شـدن فيبرينوژن برای نشـان دادن شـواهد رسـيدن به 

وضعيت ترومبوليتيك درخواسـت شـود.
الزم است سطح فيبرينوژن باالی mg/dL 100  و شمارش پالكت باالی 50,000 تا 100,000 حفظ 
شود تا ريسك بالينی خون ريزی كاهش يابد. در صورت نياز cryoprecipitate با دوز mL/kg 10 (يا 
Kg 5 / سU 1، يك واحد به ازای هر 5 كيلوگرم( يا پالكت با دوز mL/kg 10 تجويز شود. اگر سطح 

فيبرينوژن از 100 كمتر شد، بايد دوز عامل ترومبوليتيك به ميزان 25% كاهش پيدا كند.
اگـر هيچ گونه شـواهدی از پيشـرفت بالينی يـا كاهش اندازه ترومبوز پس از شـروع درمان مشـاهده 
نشـد، و يـا اگر سـطح فيبرينـوژن باال باقی ماند، تجويـز mL/kg 10  ،FFP الزم می شـود، كه می تواند 

كمبود پالسـمينوژن و سـاير فاكتورهای ترومبوليتيك را اصالح كند.

طـول درمـان:

درمـان ترومبوليتيـك معمـوال طـی مـدت كوتاهی انجام می شـود (مثال بيـن 6 تا 12 سـاعت(، ولی 
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بـرای ترومبوزهـای مقـاوم، بـا كنتـرل دقيق ميتـوان مدت زمـان طوالنی تـری را نيز به درمـان ادامه 
داد. بـه طـور كلـی، طـی درمان بايد بين حل شـدن ترومبوز و بهبـود وضعيت بالينی، بـا خون ريزی 

احتمالـی بالينی، تعادل برقرار باشـد.
درمـان همزمـان با هپارين شكسـته نشـده، معموال بـدون دوز بولوس اوليه بايـد در حين يا بالفاصله 

پس از تكميل درمان ترومبوليتيك شـروع شـود.

3. دوزاژ:

(جداول 5-6 و 6-6(

درمان همزمان با هپارین شكسته نشده با دوز ۵ الی U/kg/hour 20 بدون دوز بولوس را در نظر داشته باشيد. طول درمان مطلوب مشخص نمی باشد و 
می تواند بر اساس پاسخ بالينی، برای هر بيمار تعيين شود. همانند درمان سيستميک، آزمایشات کنترلی الزم را انجام دهيد. tPA به معنی فعال کننده 

پالسمينوژن بافتی است. 

جدول (5-6(: درمان ترومبوليتيك سيستميك

جدول(6-6(: درمان با ترومبوليتيك به صورت كانونی

4. درمان خونریزی حين ترومبــوليتيک تراپی:

بــرای خونريــزی موضعــی، در محــل فشــار اعمــال كنيــد؛ از ترومبيــن موضعــی اســتفاده كنيــد و 
ــا  ــازی نيســت ت ــزی، ني ــرل شــدن خونري ــی داشــته باشــيد. در صــورت كنت مراقبت هــای حمايت

ترومبوليتيــك تراپــی متوقــف شــود. 
بـرای خون ريـزی شـديد، تزريـق را متوقـف كنيد و از كرايوپرسـيپيتيت اسـتفاده كنيـد. (1 واحد به 

ازای هـر 5 كيلوگرم(
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در شـرايط خون ريـزی تهديـد كننـده حيـات، تزريـق را متوقـف كنيـد؛ كرايوپرسـيپيتيت بدهيد و 
آمينوكاپروئيـك اسـيد (آميـكار( بـا دوز معمـول 100mg/kg به صورت وريدی هر 6 سـاعت را بعد از 

مشـورت هماتولـوژی تزريق كنيد.

)post thrombolytic therapy( ۵. درمان بعد از دادن ترومبوليتيک

شـروع هپارين شكسـته نشـده (بـدون دوز بارگيری اوليه( يـا LMWH را در نظر بگيريـد. در صورت 
عـدم تشـكيل مجدد ترومبـوز بعد از 24 تا 48 سـاعت، هپاريـن را قطع كنيد. 

درمان انسداد کاتتـر مرکزی:

۱. گایدالین های درمـان:
كاتترهـای مركـزی می تواننـد بـه خاطـر ترومبـوز يا رسـوبات شـيميايی (كه اغلـب ثانويه بـه تغذيه 

وريدی )Parenteral( اسـت(؛ مسـدود شـوند.
كاتترهـای مركـزی ناكارامـد هر زمانی كه ممكن شـد،  بايد برداشـته شـوند، مگر اينكه دسترسـی از 

طريق كاتتر از لحاظ پزشـكی بسـيار ضروری باشـد. 
tPA ممكن اسـت برای ترومبوز اسـتفاده شـود و هيدروكلريك اسـيد ميتواند برای انسـداد شيميايی 

به كار برده شـود.  

اقدامـات کلی:
حجـم مـورد نيـاز از ماده انتخاب شـده را با فشـار ماليـم كم كم تزريق كنيـد تا كاتتر پر شـود (حداكثر 
1 تـا ml 2(. اگـر مقاومت بسـيار باالسـت؛ مـاده را نبايد با زور تزريق كرد. اگر تزريق آهسـته مشـكل 
اسـت؛ بـرای ايجـاد خـال در كاتتـر مـی تـوان از يك سـه راهـی اسـتفاده كـرد: كاتتر، سـرنگ خالی  
ml 10 و يـك سـرنگ  ml  1 حـاوی مـاده را بـه سـوپاپ متصـل كنيد؛ بـا عقب كشـيدن ماليم چند 

سی سـی از سـرنگ ml 10 در حالی كه سـوپاپ به سـمت سرنگ ml  1 بسته اسـت، ايجاد خال كنيد. 
در حاليكـه اعمـال فشـار می كنيـد ورودی سـرنگ  ml 10 را ببنديـد و اجازه دهيد كه مـاده از طريق 

سـرنگ  ml  1به داخل كاتتر كشـيده شـود. 
در مـورد اسـتفاده از HCL بـرای پاكسـازی كاتتر مركزی در نـوزادان، اطالعات بالينی محدود اسـت 
و بايـد بـا احتيـاط بـه كار برده شـود. حجم هـای پيشـنهادی  اسـتفاده از ml  1 - 0/1 از محلول 0/1 
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مـوالر اسـت. بـه دليل اينكـه احتمال ايجاد آسـيب شـديد بافتی (در نتيجـه ريختن روی پوسـت يا 
خـارج شـدن HCL از مجـرا( وجود دارد ؛ قبل از اسـتفاده از HCL، بايد با يك جراح مشـورت شـود.

يـك تـا دو سـاعت بـرای tPA و 30 تـا 60 دقيقه بـرای HCL صبر كنيد و سـپس اقدام به كشـيدن 
مايـع از طريـق كاتتر كنيد.

 اگر ناموفق بود؛ اقدامات قبل يكبار ديگر می تواند تكرار شود.
اگر پاكسازی كاتتر بعد از دو بار تالش موفقيت آميز نبود، كاتتر بايد برداشته شود.

تزريـق ممتـد مـاده ترومبوليتيـك بـا دوز پاييـن بـرای ترومبـوزی كـه نوک كاتتـر را مسـدود كرده 
اسـت؛ مـی توانـد در نظـر گرفته شـود. 

2. گایدالین های دوزاژ: 

(جدول 6-7(

tPA به معنی فعال کننده پالسمينوژن بافتی؛ NS نرمال سالين؛ HCL  هيدروکلوریک اسيد است. 

جدول (7-6(: تزريق آهسته موضعی دارو برای انسداد كاتتر.
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جداول کاربـردی از کتاب هماتـولوژی نوزادان:

جدول (8-6(: اپروچ تشخيصی به ترومبوز در نوزادان

جدول (9-6(: ارزيابی خطر برای ايجاد ترومبوز در نوزادان و تعيين استراتژی درمان بر اساس آن
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جدول (10-6(: دوزاژ عوامل آنتی ترومبوتيك نوزادان
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جدول (11-6(: كنترا انديكاسيون های درمان با آنتی ترومبوتيك در نوزادان
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فصـــل هفتم

اختالالت هماتولوژیک ناشی 
از بیماری  های مادر درنوزادان      

دکتر عباس بسكابادی

ترجمه و گردآوری:  فوق تخصص نوزادان
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اختـالالت متابوليـك مـادر مـی توانـد باعث بـروز اختـالالت گلبول هـای قرمـز، سـفيد و پالكت يا 
تركيبـی از آن هـا در جنيـن و نوزاد شـود. 

سايتوپنی نوزادی می تواند بدنبال رقيق شدن، تخريب محيطی يا اختالل در توليد ايجاد شود. (1(

1. ديــابت مـادر

ايـن بيمـاری مـادر مـی توانـد تظاهرات جدی بر رشـد جنين بگـذارد. ديابت مـادر می توانـد از قبل 
وجـود داشـته باشـد يـا حيـن حاملگی ايجاد شـود. در حـدود 2% تـا 3% از مـادران از قبـل حاملگی 
دچـار ديابـت می باشـند و حـدود 1% تـا 5% در حيـن حاملگـی دچـار ديابـت حاملگـی می شـوند. 
مشـكالت حاصل از IDM (1( شـامل كاهش بتا و افزايش نارسـی و بروز SGA (2( و LGA (3( می شـود. 
انسـولين از جفـت عبـور نمی كنـد، در نتيجـه هايپرگليسـمی مادر و هايپرگليسـمی جنيـن بدنبال 
آن، هايپرانسـولينمی جنيـن ايجـاد می شـود. مهم تريـن عـوارض خونـی آن پلی سـيتمی و ترومبـوز 

می باشـند. (1( سـاير مالفورماسـيون های اصلـی در جـدول زيـر آمده اسـت.(2(

قلبی-عروقی عصبی کليوی گوارشی

آترزی دئودنوم
آنوس بسته

سندرم كولون چپ كوچك

هيدرونفروز
آژنزی كليوی

دوپليكاسيون حالب

سندرم پسرفت كودال
آننسفالی

اسپينا بيفيدا

آنومالی كونوترانكال
TGA

ترانكوس آرتريوزوس
بطن تكی

)2) IDM جدول (1-7( مالفورماسيون های ماژور مادرزادی در

پلی سيتمی در شيـرخوار مادر دیابتی:
ــت < 65% در  ــزان هماتوكري ــه ای مي ــروز پلی ســيتمی می شــود. در مطالع ــش ب IDM باعــث افزاي

ــود. هماتوكريــت  ــر 6% ب ــر گــروه كنتــرل 29% در براب ــد در براب ــوزادان IDM در ســاعت دوم تول ن
نــوزاد همراهــی بــا ســطح هموگلوبوليــن گليكوزيلــه مــادر نداشــت ولــی بــا هايپوگليســمی نــوزاد 

همراهــی داشــت. (1(
در مقابـل در مطالعـات ديگـر ميـزان هماتوكريـت نوزاد بـا ميـزان هموگلوبولين گليكوزيلـه مادر در 
زمـان تـرم (متوسـط 38 هفتـه( همراهـی داشـت، ولـی در 36 هفتگی ايـن همراهی وجود نداشـت. 
ايـن موضـوع مطـرح كننـده اهميت كنترل سـطح گلوكز مـادر در مراحـل نهائی حاملگـی بعلت اثر 

1. Infant of Diabetic Mother
2. Small for Gestational Age
3. Large for Gestational Age
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آن بـر بـروز پلی سـيتمی می باشـد. (1(
چندين فاكتور در بروز پلی سيتمی مهم می باشند. انسولين باعث ايجاد اريتروپويزيس می شود. 

مطالعاتـی در مـورد اثـر اريتروپويتين نيز انجام شـده اسـت. در مجمـوع انسـولين در IDM می تواند 
باعـث تحريك رشـد پروژنيتورهای اريتروئيد شـود. 

مطالعه widness نشان داد غلظت اريتروپويتين همراهی با سطح انسولين جنين دارد. 
امـا مطالعـات نشـان می دهد سـطح اريتروپويتيـن نـوزادان در مادرانی كه كنترل گليسـميك خوبی 

در طـول حاملگی داشـته اند افزايـش ندارد. 
گلبول هـای قرمـز هسـته دار كـه نمـادی از هايپوكسـی جنينـی مـی باشـند نيـز در IDM افزايـش 
يافته انـد. افزايـش سـطح پروتوپورفيريـن زينـك در IDM مطـرح كننـده افزايش مصـرف آهن برای 

اريتروپوئـز و نقـص تحويـل آهـن در سـاير ارگان ها می باشـد. (1( 
بايسـتی مراقب عوارض سـندرم پلی سـيتمی/ هايپرويسكوزيتی مثل هايپوكلسـمی، هايپوگليسمی و 

هايپربيلـی روبينمی بود و به درسـتی درمان شـوند. 

ترومبـوز در شيـرخواران مـادر دیابتـی:
بـروز ترومبـوز و بخصـوص ترومبـوز وريـد كليـوی )RVT( (4(  در IDM  افزايـش يافتـه اسـت. عالئم 
RVT شـامل: شـوک، اسـتفراغ، هماچـوری و كليـه قابـل لمـس می باشـد. ترومبـوز وريد و شـريان 

كليـوی هـر دو در IDM ممكـن اسـت رخ دهد. 
اگرچـه بـروز گانگـرن انـدام حـول و حوش زايمان نادر اسـت، در يـك مطالعه 22% مـوارد آن بدنبال 

IDM رخ داده بـود. (1(

بـروز ترومبـوز در IDM مولتـی فاكتوريـال اسـت. پلـی سـيتمی باعـث افزايـش ويسـكوزيتی خـون 
می شـود. صدمـات زايمانـی بدنبـال ماكروزومـی می توانـد باعث آسـيب عروقی شـود و هـر دو عامل 
پالكـت و فاكتورهـای پالسـما شـرايط را بـرای ترومبـوز محيـا می كننـد. مطالعـات نشـان دهنـده 
افزايـش مصـرف پالكـت، افزايـش واكنش گـری )Reactivity( پالكـت و تشـكيل اندوپراكسـايد در 

مـادران ديابتـی و بصـورت گـذرا در شـيرخواران آن هـا می باشـند. 
IDM هايـی كـه HbA1C باالتـری دارنـد، پروستاسـيكلين كمتری (به نسـبت گروه كنتـرل( توليد 

می كننـد كـه خـود يـك مهـار كننده قـوی تجمـع پالكتـی اسـت. همچنين نـوزادان IDM سـطح 

4. Renal Vein Thrombosis
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پروتئيـن C كمتـری بـه نسـبت گـروه كنتـرل داشـتند، ولـی تفاوتـی در ميـزان فاكتـور V ليدن و 
موتاسـيون ژن پروترومبين 20210A ش P، متلين تتراهيدرفوالت ردوكتاز C677T و سـاير عوامل خطر 

شـايع وجود نداشـت. (1(
همچنيـن مطالعـات تفاوتـی در PT ، APTT ، فيبرينـوژن، فاكتـور V ، VIII ، XII يـا آنتـی ژن 
ونويلبرانـد نشـان ندادنـد. غلظت آنتی پالسـمين در مادران ديابتی و شـيرخواران آن هـا افزايش يافته 
اسـت. افزايش سـطوح هموسيسـتئين كه يك عامل خطر ترومبوز می باشـد در IDM گزارش شـده 

است.(1(

ترومبوسيتوپنی در شيرخواران مادر دیابتی: 
ترومبوسـيتوپنی خفيـف در IDM ديده می شـود. سـطح پالكـت در نـوزادان IDM پائين تـر از گروه 

كنتـرل همسـان شـده می باشـد و همراهـی با كنترل گليسـميك مـادر ندارد. 
معموالً نياز به درمان اختصاصی وجود ندارند. (1(

:IDM تغييرات ایمونولوژیک در
گزارشـات كمـی از اينگونـه اختـالالت وجـود دارد، ولـی اهميـت آن ها هنوز مشـخص نيسـت. اين 
گزارشـات شـامل كاهـش كموتاكسـی نوتروفيل هـا و كاهش فعاليت سـلول های كشـنده طبيعی به 

نسـبت گروه كنتـرل می باشـند. (1(
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2.افزايـش فشار خـون در مـادر

هايپرتانسـيون بدنبـال حاملگـی )PIH( (5( بعـد از 20 هفتگـی حاملگـی بـدون پروتئيـن اوری ايجاد 
می شـود و بعـد از زايمـان بـه حـدود نرمـال بـر می گردد. 

پـره اكالمپسـی از ديگـر علل افزايش فشـار خون حاملگی اسـت. پاتوفيزيولوژی پره اكالمپسـی كاماًل 
مشـخص نيسـت ولـی علـت را در تهاجـم غيـر طبيعی جفـت، اختالل عملكـرد، آسـيب اندوتليال و 

پاسـخ ايمنـی مختـل می داننـد. سـاير عوامل خطر در جـدول آمده اسـت. (1(

عوامل اختصاصی حاملگی شرایط قبلی مادر

• سن باالتر
• BMI باالتر

• ديابت قبل حاملگی
• هايپرتانسيون مزمن

• بيماری كليوی
• سندرم آنتی فوسفوليپيد آنتی بادی

)SLE(اختالالت بافت همبند •
• سابقه خانوادگی پره اكالمپسی

• سابقه پره اكالمپسی در خود فرد
• عدم سيگار كشيدن

• نولی پاريتی
• فاكتورهای وابسته به همسر

• پدر جديد
• كاهش تماس با اسپرم (كاندوم و ...(

• چندقلويی
• مول هيداتی فورم

جدول (2-7(: عوامل خطر پره اكالمپسی(3(

نوتــروپنی در شيـرخوار با مـادر دچار هایپــرتانسيون:
همراهـی نوتروپنـی نـوزاد با هايپرتانسـيون مـادر (بخصوص پره اكالمپسـی( كاماًل مشـخص اسـت. 
ميـزان بـروز نوتروپنـی در اين نوزادان 40% تا 50% گزارش شـده اسـت. در مطالعـه ديگر هر چه اين 
نـوزادان كوچكتـر (grس 1500<(، نارس تر (wk 30<( و يا بدنبال سـزارين متولد شـده بودند، شـانس 
نوتروپنـی آن ها بيشـتر بـود. بـروز نوتروپنی با افزايش شـدت هايپرتانسـيون مادر افزايـش می يافت. 
بـروز نوتروپنـی احتمـاالً بدنبـال مهـار ميلوپوئـز رخ می دهـد. سـاير علـل مطرح شـده شـامل: مهار 
 )Steal phenomena( كننـده توليـد نوتروفيـل در جفت يا خـون جنيـن، پديـده دزدی اريتروسـيت
بدنبـال هايپوكسـمی داخـل رحمـی و شـيفت بـه سـمت توليـد گلبول هـای قرمز، كاهش سـاخت 

)1).FAS-FAS گلبول هـای سـفيد بدنبـال اختالل عملكـرد جفت و تعامـل ليگانـد

5. Pregnancy Induced Hypertension
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بعضـی مطالعـات مطـرح كننده بطـول انجاميدن ايـن نوتروپنی برای كمتر از 72 سـاعت می باشـند 
ولـی مطالعاتـی مبنـی بـر طوالنی تـر بـودن آن نيـز وجـود دارد. در مقايسـه بـا نوتروپنـی بدنبـال 
سپسـيس، نوتروپنـی بدنبـال PIH زودتـر در سـير زندگـی رخ می دهـد و همراهی با افزايش نسـبت 
نوتروفيـل نـارس بـه رسـيده نـدارد. مطالعاتـی مبنـی بـر افزايش شـانس بروز عفونـت در نـوزادان با 
نوتروپنـی بدنبـال PIH وجـود دارد كـه يـك مورد مبنـی بر افزايش شـانس عفونت باكتريـال در 48 
سـاعت اول و سـاير مطالعات افزايش خطر سپسـيس ديررس بعد از بهبود نوتروپنی داللت داشـتند. 
نوتروپنـی در نـوزادان PIH ممكـن اسـت بـه GCSF پاسـخ بدهد، اما بصـورت روتين نيـاز به تجويز 

آن در نـوزادان نـارس بدون عفونت نيسـت. 

ترومبوسيتوپنی در شيرخوار با مادر دچار هایپرتانسيون:
ترومبوسـيتوپنی در 72 سـاعت اول زندگـی اغلـب بدنبال نارسـائی جفـت و هايپرتانسـيون مادر رخ 

می دهـد. اغلـب ايـن مـوارد خـوش خيـم و بندرت شـديد مـی باشـد و نياز بـه درمـان ندارند. 
ترومبوسـيتوپنی در 15 تـا 36% مـوارد نـوزادان مـادر PIH ديـده می شـود و اغلب خفيف می باشـد. 
در يـك مطالعـه خطـر ترومبوسـيتوپنی بدنبـال PIH مـادر در نوزادان پسـر، نارس و LBW  بيشـتر 
بـود. اغلـب مـوارد افـت پالكـت بدنبال PIH در عـرض 2 هفته خود بـه خود بهبود می يابـد. DIC در 
نـوزادان مـادر PIH كـه پالكـت مـادر كمتـر از 50 هـزار بود گزارش شـده اسـت. در مـورد اتيولوژی 
افت پالكت در نوزادان مادر PIH، مشـخص شـده كه سـطح FMS قابل حل شـبيه تيروزين كيناز1  
در ايـن نـوزادان باالتر اسـت و همراهی با سـطح پائين تر پالكـت دارد. نوزادان با سـطح افزايش يافته 
ايـن ماركـر، سـطح پالكـت پائين تـر، افزايش شـانس بروز پره اكالمپسـی مـادر و بـروز SGA دارند. 

سـطح ترومبوپويتيـن بيـن دو گروه مـادر PIH و بدون آن تفاوتی نداشـت. 

پلی سيتمی در شيرخوار با مادر دچار هایپرتانسيون:
مطالعات نشان می دهد سطح ميانگين هموگلوبين در نوزادان مادر PIH 5% باالتر می باشد.

 از سـاير عـوارض هايپرتانسـيون مـادر بـر جنيـن و نـوزاد می تـوان به ايجـاد 12 تـا IUGR %25  و 
SGA ، 15% تـا 25% بـروز نارسـی اشـاره كرد. خطرات نوزادی با سـن حاملگی رابطـه معكوس دارد. 

ايـن عوارض در زير 25 هفته بسـيار باال و در صورت نجات شـامل اختـالالت تكاملی، تأخير حركتی، 
اختـالالت بينائی و شـنوائی، بيمـاری مزمن ريوی و ... می باشـند. 
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 فصـــل هشتم

اصول تجــویز
فراورده هـــای خونی      

دکتر رضا سعيدی۱ ، دکتر سيده فاطمه خاتمی2 

1. فوق تخصص نوزادان و دانشيار دانشگاه علوم پزشكی مشهد
2. فوق تخصص نوزادان و استاد دانشگاه علوم پزشكی مشهد
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فرآورده هـاي خـون آن دسـته از مـواد تشـكيل دهنده خـون هسـتند كـه كاربـرد درمانـي داشـته، 
مي تواننـد بـه وسـيله سـانتريوفيوژ، فيلتـر كـردن و منجمد نمـودن با اسـتفاده از روش هاي مرسـوم 
انتقـال خـون تهيـه گردنـد . در اينجـا بصـورت فهرسـت وار بـه بيـان مهمتريـن نـكات، در تجويـز 

: فراورده هـاي خونـي می پردازيـم 

گلبــول قرمز متــراکم

 72-105 cc/k حجـم خـون در نوزادان بسـته به سـن زايمان وسـن پـس ازتولد متغير اسـت و بيـن
مي باشـد كـه معمـوال در نوزادان رسـيده 85 سی سـی به ازای هـر كيلو وزن گفته می شـود.

100-105 cc/k حجم خون نوزاد نارس  در بدو تولد
82-86 حجم خون نوزاد   رسيده در بدو تولد
78-86 حجم خون نوزاد1-7روزه
72-78 حجم خون نوزاد1-2ماهه

بداليـل مختلـف، يـك نـوزاد ممكن اسـت بـه خون يا فـراورده هـاي خونـي نيازمند شـود و ازجمله 
فـراورده هـاي خونـي گلبول قرمـز متراكم اسـت كـه HCT=65-70% دارد.

مواردي که تجویز packed cell  در یک نوزاد اندیكاسيون دارد عبارتست از:

الف. درنوزاد با دیسترس تنفسي:

•  وقتي هماتوكريت كمتر از 35 - 40 درصد  است.
•  ياعاليم هايپولمي داريم(pallor، تاكي پنه، افت فشار، كاهش پرفوزيون(

ب. درنوزادي که دیسترس تنفسي ندارد:

•  درصورتHCT>30% درهفته اول تولد يا در بچه هاي محتاج عمل جراحي.
.CXR وجود تاكي كاردي، تاكي پنه، آپنه واضح ، يا كارديومگالي در  •

. % 30< HCT عدم وزن گيري مناسب و  •
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نكات کاربردی در ترانسفوزیـون گلبول قرمز فشرده: 
 2-3 cc/k/h 10 بـوده و مـدت زمان تزريـقcc/kg جهـت ترانسـفوزيون معمـوال  .Pack.c 1. حجـم
(ظـرف 3 سـاعت cc/kg 10، بايـد ترانسـفوزيون شـود( البتـه در مـوارد خونريـزي حاد مثـال در اتاق 
زايمـان ميتـوان ظـرف 10-5 دقيقـه 10cc/kg خـون بـه نـوزاد تجويـز نمـود ودر مـوارد كـم خوني 
مزمـن و طوالنـي، بايـد كال cc /kg 3-2  خـون را در ظرف 4-3 سـاعت و حتي گاهي همراه با تجويز 

الزيكـس به بيمـار ترانسـفوزيون نمود.
2. خونـي كـه تجويز مي شـود دردمـاي c°6 - 4 نگهداري مي شـود وخطر ايجاد هايپوترمـي دارد لذا 
بايـد ابتـدا تا 36  درجه گرم شـود. بـراي اينكار مي تـوان از انكوباتورو يـا inline warmers جهت گرم 

نمودن خون اسـتفاده كرد .
3. گـرم كـردن خـون بـا فتوتراپـي يـا وارمرهـاي تشعشـعي ممنـوع اسـت و حتمـا درصورتـي كـه 
بيمارزيروارمر يا فتوتراپ مي باشـد بايد كيسـه خون و سـت ترانسـفوزيون را با كاغذهاي آلومينيومي 

(فويل( پوشـاند.
4. بـراي تجويـز خـون بايـد از فيلتـر (بـا سـوراخ هـاي170  ميكرومتـر ( اسـتفاده نمـود كـه البتـه 

ازعـوارض فيلترهـا ايجـاد واكنش هـاي همولتيـك مي باشـد. 
5. همچنين اگرسـوزن هايي با كاليبر نامناسـب و باريك براي ترانسـفوزيون اسـتفاده شـود ريسـك 

هموليـز افزايـش مي يابـد، بخصـوص اگرخون تازه نباشـد.
6. بـراي تجويـز pack .c بـه يـك بيمـار، نيـاز به تعييـن گروه هـاي خونـي وcross match مي باشـد 
حتـی در مـوارد خاصـي براي تجويـزP .C به نوزاد، كراس مچ كيسـهء خـون با مادر او نيزالزم اسـت.

7. خـون كهنـه بدليل هموليـز RBC خطر ايجاد هايپركالمي دارد، لذا خـون تجويزي بايد كمتر از 7 
روز مانده باشـد و يا بايد از Washed pack .c اسـتفاده نمود.  ضمنا درصورت نياز به تجويزحجم هاي 

بـاالي خـون (مثل تعويض خون(، بايد خون خيلي تازه كه كمتراز 48 سـاعت مانده اسـتفاده شـود.
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  )Whole Blood( خون کامل

 يـك واحـد خـون كامل شـامل 450 سي سـي خون (بـه طور متوسـط( و هماتوكريـت آن 36 تا 44 
درصـد اسـت. در فـرد بالغ مصرف يـك واحد از آن هموگلوبيـن را g/dl 1 و هماتوكريـت را 3 درصد 

افزايـش مي دهد.

نكـات کاربـردی:
1. تزريق خون كامل هم گروه از نظر سيستم ABO  و RH با گيرنده الزامي است.

2. حتما از ست تزريق خون بايد استفاده شود.
3. مـدت نگهـداری خـون كامـل حـدود 35 روز بـا مـاده ضـد انعقـاد (CPDA-1(  و 21 روز بـا ضـد 

انعقـاد CPD می باشـد. 
4. دمای مناسب نگهداری خون كامل وخون فشرده 6-1 درجه سانتی گراد است. 

5- انديكاسـيون های مصـرف خون كامل شـامل:   Massive Transfusion  (نيـاز به حجم های باال(، 
Exchange Transfusion (تعويـض خـون(، درمـان فوری شـوک، عدم دسترسـی به خون فشـرده و 

غيره می باشـد.



185 فصل هشتـــم :  اصول تجويز فراورده های خونی

)FFP( پالسماي تازه منجمد

پالسـماي تـازه منجمـد يـا Fresh Frozen Plasma، مايـع حاصـل از يك واحد خون كامل اسـت كه 
طـي 8-6 سـاعت جمـع آوري و درعرض يك سـاعت منجمد مي شـود. 

حجـم هـر واحـد تقريبـا 250-200 ميلي ليتـر اسـت. ايـن فـرآورده داراي مقادير نرمـال فاكتورهاي 
انعقـادي، آلبوميـن، ايمونـو گلوبوليـن و آنتي ترومبيـن مي باشـد. دماي مناسـب براي نگهـداري اين 
فـرآورده خونـي در بانـك خـون 18-  درجه سـانتي گراد مي باشـد، كه در هنگام اسـتفاده بايـد آن را 
در 37 درجه سـانتي گراد ذوب كرد و پس از ذوب شـدن در عرض حداكثر 4-6 سـاعت مصرف كرد.

چنانچـه پالسـمايي پـس از ذوب شـدن مـورد اسـتفاده قـرار نگيـرد، مي تـوان آن را در يخچـال در 
دمـاي 1 تـا 6 درجـه سـانتي گراد گذاشـت و تـا 24 سـاعت، هنوز هم به عنوان پالسـماي تـازه مورد 

اسـتفاده قرار داد.

نكات کاربـردی: 
FFP .1 بايد از طريق فيلتر 260-170 ميكروني (صافي استاندارد( تزريق شود.

2.  در تزريـق پالسـما احتياجـي بـه كـراس مچ نيسـت. ولي هم گروهـي سيسـتم ABO بين دهنده 
و گيرنـده را بايـد رعايت كرد .

3. چنانچـه پالسـماي هم گـروه يـا سـازگار بـا بيمـار يافـت نشـود، مي تـوان از پالسـماي اهدا كننده 
گـروه  AB بـه عنـوان دهنده همگاني پالسـما اسـتفاده كرد، زيرا FFP تهيه شـده از فـردی كه گروه 

خـون AB+  داشـته، دهنـده عمومي اسـت وكمتريـن Ab  (آنتـي A  و آنتي B( را دارا می باشـد. 
4. تجويـز روتيـن RHIG بعـد از تزريـق حجم هاي نسـبتاً كوچك پالسـما، انديكاسـيون نـدارد؛ اگر 
  PLASMA  EXECHANGE منفي در سـنين بـاروري كه تحـت RH چـه منطقي اسـت خانم هاي

قـرار مي گيرنـد، روگام به ميـزان 50 ميكروگـرم دريافت نمايند.
5. تست هاي سازگاري (كراس مچ( قبل از ترانسفوزيونFFP الزم نيست.

FFP .6 منجمـد را تـا يـك سـال مي تـوان نگهـداري نمود و FFP منجمد تازه نسـبت بـه كهنه هيچ 
ندارد. ارجحيتی 

FFP .7 پـس ازذوب شـدن بايـد هر چه زودتر مصرف شـود، اما اگرجهت تاميـن فاكتورهاي انعقادي 
مصرف مي شـود، تا 6 سـاعت پس از ذوب شـدن قابل اسـتفاده است.
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FFP .8 ذوب شـده اگردريخچال هـاي مناسـب و دردمـاي 6-1 درجـه سـانتي گراد نگهداري شـود تا 
24 سـاعت قابل اسـتفاده است.

9. دربيماري هـاي خونريزي دهنـده نـوزادي cc/k 20-10 از FFP را ظرف 2-1 سـاعت ترانسـفوزيون 
مي كنيم.

10. اگر FFP را قبل از تجويز، زياد گرم كنيم، پروتئين هاي انعقادي آن خراب و دناتوره مي شوند.
FFP   .11 هميشـه بايـد بـا فيلتـر تجويـز شـود، امـا چون سـلول نـدارد، نيازي بـه اشـعه دادن اين 

فـراورده وجـود ندارد.
12. چـون FFP فاقـد سـلول و گلبـول سـفيد )WBC( بوده و فريز هم می شـود نيازي بـه غربالگري 
آن از نظـر CMV وجـود نـدارد، امـا ممكن اسـت درون  FFP آنتي بادي ضد CMV باشـد. در نتيجه 
فـرد گيرنـده ی ايـن فـراورده، تـا زماني كـه نيمـه عمـر ايـن  Ab  ها تمـام شـود (21روزبعد(، تسـت 

عفونـت  CMV اش بطوركاذب مثبت می شـود.
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)Cryoprecipitate( کرايو پرسیپیتات

 10-20 cc/k  اسـت كـه بـه صـورت كنتـرل شـده ذوب گشـته و مجـدداً بـا FFP كرايـو رسـوبی از
پالسـما بصـورت سوسپانسـيون درآمـده اسـت. ايـن فـراورده حـاوی فاكتورهـای زير اسـت:

•  فاكتور VIII: به ميزان 120-80 واحد بين المللی.
.150-300 mg فيبرينوژن  •

•  فاكتور فون ويلبراند)VWF( به ميزان 70% - 40% مقدار اوليه.
•  فاكتور XIII به ميزان 20% – 30% مقدار اوليه.

•  مقادير قابل توجهی فيبرونكتين.
حجـم هـر واحـد كرايـو تقريبـا 15 ميلي ليتـر اسـت و بايد پـس از تهيه هر چـه زودتـر آن را مصرف 
نمـود و يـا حداكثـر در عـرض 2 سـاعت پس از تهيـه در دماي منفـی30 درجه سـانتي گراد منجمد 

شـود. كرايـو نيز بايـد از طريق فيلتـر 260-170 ميكروني (صافي اسـتاندارد( تزريق شـود.

نكات کاربـردی: 
1. بـراي مصـرف كرايـو ابتـدا بايـد در 37 درجـه سـانتي گراد ذوب شـود و پـس از ذوب شـدن نبايد 
دوبـاره منجمـد گـردد و الزم اسـت هر چه سـريعتر مصـرف گردد. پـس از ذوب شـدن فقط حداكثر 

تـا 24سـاعت در دمـاي 6-1درجه قابـل نگهداري و مصرف اسـت.
2. سرعت تزريق بسته به تحمل بيمار داشته و بايد هر چه سريعتر تزريق شود.

3. ميـزان مصـرف كرايو بسـتگي به عوامل مختلفي داشـته و به عنوان مثال بـراي هيپو فيبرينوژنميا 
معمـوأل يك واحد (كيسـه( به ازاي هـر 5 تا 10 كيلوگرم وزن بدن مي باشـد.

4. اسـتفاده از فـراورده سـازگار از نظـرABO بـه ويـژه بـرای كودكان كـه حجم خون آنها كم اسـت، 
ارجحيـت دارد. امـا انجـام آزمايـش سـازگاری قبـل از تزريـق، الزم نمی باشـد و چون حـاوی گلبول 

قرمـز نيسـت، انجـام آزمايش RH هم الزم نيسـت.
5. انديكاسـيون هاي مهـم تزريق رسـوب كرايو شـامل؛  كمبـود فاكتور 8 (در صورت عدم دسترسـي 

بـه كنسـانتره فاكتـور(، هيپو فيبرينوژنمي، كمبـود فاكتور 13، و غيره می باشـد.
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)Platelet concentration( پالکت متراکــم

كنسـانتره هاي پالكتـي، حجمـي از سـلول هاي پالكتي اسـت كه از يـك واحد خون كامل جداشـده 
اسـت و معمـوال 1010×5 پالكـت در 50cc پالسـماي تقريبـا تـازه دارنـد. حجـم كيسـه های پالكت 

معمـوال 70-50 ميلي ليتر می باشـد. 

نكات کاربـردی: 
1. تزريـق هـر واحـد پالكـت رنـدوم، 5 تـا 10 هـزار در ميكروليتر و پالكـت آفرزيس 30 تـا 60 هزار 

در ميكروليتـر، پالكـت را افزايـش مي دهد.
2. پالكـت در دمـاي 24-20 درجـه سـانتي گراد و بـه طـور متوسـط 22 درجـه بـه مـدت 5-3 روز 

همـراه بـا تكان هـای ماليـم و آژيتاسـيون  قابـل نگهداري اسـت.
3. تست هاي سازگاري (كراس مچ( براي تجويز پالكت الزم نيست.

4. بهتريــن نــوع پالكــت بــراي هــر فــرد، پالكــت ايــزو گــروپ و Rh مي باشــد و اســتفاده از پالكــت 
ــدان مناســب  ــي، چن ــا o- بدليــل وجــود پالســماي حــاوي Ab هــاي ضــد گروه هــاي خون o+ ي
نمي باشــد و در صــورت تجويــز PLT  از فــرد Rh مثبــت بــه نــوزاد دختــری كــه Rh منفــي، بايــد 

ظــرف 72 ســاعت بــه وي روگام زد.
5. گرم كردن پالكت قبل از مصرف، صحيح نبوده و سبب اختالل عملكرد پالكت ها مي شود.

ــي  ــدت كوتاه ــر م ــوده و حداكث ــتي نب ــم، كار درس ــت ه ــه پالك ــرار دادن كيس ــال ق 6. در يخچ
مي تــوان آن  را در هــواي اتــاق نگهــداري نمــود و در صــورت عــدم مصــرف بايــد كيســه  پالكــت را 

بــه بانــك خــون عــودت داد.
7. پالكت بايد با فيلتر )170Mic.m( تجويز شود.

8. تزريق حدود mL/kg 5 بايسـتی شـمارش پالكت را تقريبا mm3 / 30000 افزايش دهد. كه البته 
معموال  افزايش كمتري مشـاهده مي شـود (بخاطـر تخريب  پالكت ها(.

9. در ترومبوســيتوپنی معمــوال بــه ازاي هــر 5-4 كيلــو گــرم وزن بــدن ، 1 واحــد پالكــت تجويــز 
مي كنيــم.

10. چـون هـم خـون كامـل و هـم Packed c نـوزاد، پالكـت پايينـي دارد، لذا هنـگام تعويض خون، 
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بيمارانـي كـه از ابتـدا پالكت كمتر از 50 هزار دارند، يا مشـكل خونريزي دهنـده پالكتي و يا تخريب 
پالكـت و اصطالحـا مصـرف پالكتي دارند، بهتر اسـت پـس از تعويض خون، يك تـا دو واحد پالكت 

تجويـز كنيـم و يـا درسـيكل هاي آخر تعويـض خون، به جـاي خون، پال كـت تجويز كنيم.

اندیكاسيــون تجویـز پالکت در نـوزادان:
الف. پالكت كمتر از 20-50  هزار (در نوزادي كه خون ريزي ندارد(.

ب. پالكت زير 100 هزار (در نوزادي كه خون ريزي فعال دارد(.
ج. اختالل عملكرد پالكتی در نوزادي كه خون ريزي دارد .

1. توام با تجويز اجزاء خونی بجز نرمال سالين، محلول ديگری نبايد استفاده نمود. 
2. محلول های حاوی كلسيم نظير رينگرالكتات، موجب رسوب سيترات موجود در خون شده و 

رسوب مي دهند.
3. هر واحد خون كامل حدود 500 سی سی بوده و هماتوكريت حدود 40 درصد داشته و تجويز 

cc/kgس 10 آن 5 % هماتوكريت را افزايش مي دهد.
4. هر واحد P.cس 300 – 200 سی سی بوده و هماتوكريت 65 – 85 % دارد.

5. هر واحد پالكت 70 – 30 سی سی،  FFPس  300 – 180 سی سی  و كرايو 50 – 25 سی سی 
حجم دارد. 
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عوارض تجويـز فرآورده هاي خـوني 

اگرچـه اغلـب بيمـاران كه خـون دريافـت كرده اند، هيـچ عوارضی يا مشـكلی ندارند، با ايـن حال در 
برخـی مـوارد مشـكالت جزئی يا مشـكالت جـدی رخ می دهد. برخـی از عوارض رايـج عبارتند از:

 :)GVHD( واکنش عليه ميزبان یا
علـت ايـن مسـئله تكثير و پروليفراسـيون  لنفوسـت هاي خون فـرد دهنده عليـه آنتي ژن هاي مينور 
و مـاژور فـرد گيرنـده اسـت.  ايـن عارضـه نـادر  21- 10 روز پـس از ترانسـفوزيون، بـا تـب، راش، 
پوسـته ريزي، اسـهال آبكـي، ديسـترس، اختـالل كبـدي و زردي و پـان سـيتوپني تظاهـر مي كند و 

هيـچ درمـان مؤثري نداشـته و مـرگ و مير باالئـي دارد.
ايـن عارضـه در مـوارد ترانسـفوزيون داخل رحمي كـه پس از تولد هـم تعويض خون شـده اند،  افراد 
بـا نقـص ايمنـي (ويسـكوت،SCID( و بنـدرت در نـوزاد تـرم يـا پـره ترم پـس از تجويز لكوسـيت يا 

خون ديده شـده اسـت. 
بـراي پيشـگيري از آن، بايـد بـه افـراد در معـرض خطـر، اگـر نيـاز بـه فرآورده هـاي خوني دارنـد، از 
فرآورده هـاي اشـعه ديـده تجويـز شـود. البتـه FFP  بخاطر نداشـتن لكوسـيت نيـاز به اشـعه ندارد.

:)Transfusion-Transmitted Diseases(  عفونت ناشی از ترانسفوزیون
معمـوال خطـر ابتال به ويروس و يا سـاير عفونت هـای منتقله خـون يـا Blood-borne Infections، از 
طريـق انتقـال خون بسـيار پايين اسـت، امـا در نـوزادان، نياز به ترانسـفوزيون خون باالسـت و حتي 
در برخـی مطالعـات نشـان داده شـده كـه نوزادان نـارس زير 1/5 كيلـو، تا بيـش از 80 درصد نياز به 
ترانسـفوزيون پيـدا مي كننـد كـه اغلب از چند دهنده مختلف اسـتفاده مي شـود. لذا بايـد به عوارض 

تجويـز خون توجـه نمود.
تعـداد زيـادی از عوامـل می تواننـد بـه طـور بالقـوه از طريـق انتقـال خـون منتقـل شـوند، از جمله 

باكتری هـا، ويروس هـا و انگل هـا. كـه در ايـن بيـن، انتقـال باكتری هـا شـايع تر می باشـد.
البتـه بـا وجود امـكان انتقال بيماری از طريق ترانسـفوزيون خـون، ايمنی فراورده هـای خونی عرضه 
شـده همچنـان در حـال بهبود اسـت. اما نبايـد فراموش كنيم كه ما با تهديدات شـناخته نشـده نيز 
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روبرو هسـتيم و چالش هـای جديد ادامـه خواهد يافت.
عوامل ويروسی كه قادر به انتقال خون از طريق خون می باشند عبارتند از:

)HIV( ويروس نقص ايمنی بدن  •
•  ويروس هپاتيت

)WNV( ويروس غرب نيل  •
)CMV( سيتومگالوويروس  •

)HTLV(  ويروس های  •
B19 پاروويروس  •

•  پرتوزوآهـا PROTOZOAL ORGANISMS كـه می تواننـد از طريـق انتقـال خون منتقل شـوند 
عبارتنـد از گونه هـای جنـس PLASMODIUM كـه باعث ماالريا می شـوند.

پريون هـا، كـه باعـث بيمـاری كراتزفيلـد- جاكـوب می شـوند، از طريـق انتقـال خـون قابـل انتقـال 
هسـتند و آنهـا را نمی تـوان بـا اسـتفاده از تكنيك هـای فعلـی بـرای غيـر فعـال كـردن پاتوژن هـای 

موجـود در خـون تخريب شـوند.

:)CMV( عفـونت سيتومگالــوویروس
 ايـن ويـروس داخـل لكوسـيت رفتـه و طبيعـت مانـدگار دارد و بـا تجويـز فرآورده هـاي سـلول دار 

سـروپوزيتو بـه فـرد سـرونگاتيو او را بـه عفونـت اوليـه CMV مبتـال مي كنـد. 
سـه ريسـك فاكتـور بيمـاري واضـحCMV  بدنبـال ترانسـفوزيون عبارتنـد از؛ وزن كم هنـگام تولد 

)LBW(، سـرونگايتو بـودن مـادر، ترانسـفوزيون پـري  ناتـل بيـش از 50cc  خـون.

اسـتفاده از خون هـاي فريز شـده گليسـيرينه و نيز فيلتـر كـردن )Filter depleted Leuko( دو روش 
از بيـن بردن احتمـال انتقال cmv مي باشـد. 

البتـه FFP  و كرايـو بخاطـر نداشـتن سـلول، نيـاز به غربالگـري از نظـر CMV ندارند و كاًل ريسـك 
كمي بـراي انتقـال سـاير عفونت هـا دارند. 

:C عفـونت هپاتيـت
ويـروس هپاتيـت C علـت 85% هپاتيت هـاي بعـد از ترانسـفوزيون مي باشـد و با متدهـاي غربالگري 
جديـد، ريسـك انتقالـش 1/40000 مي باشـد كه باعث 70 درصـد موارد باعث هپاتيت مزمن شـده 
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و 8-6 درصـد مورتاليتي دارد. 

:B عفـونت هپـاتيت
علت كمتر از 10%  هپاتيت هاي بدنبال ترانسـفوزيون خون مي باشـد و ريسـك انتقالش 1/300000 

واحد تزريق شـده مي باشـد. 

:A عفـونت هپـاتيت
بندرت بعد از ترانسفوزيون خون منتقل مي شود و علتش دوره كوتاه ويرمي آن مي باشد. 

عفونـت HIV یا ایـدز:
از اوايـل دهـه 1980، پيشـرفت چشـمگيری در درک و كاهـش خطـر ابتـال به ويـروس نقص ايمنی 
بـدن انسـان )HIV(  از انتقـال خـون صـورت گرفتـه اسـت. مداخـالت عمـده ای كه برای بـه حداقل 
رسـاندن ايـن خطـر اسـتفاده می شـود عبارتنـد از بررسـی اهداكننـدگان از نظر رفتارهـای پرخطر و 
 RNA 2 و-HIV 1 و-HIV بررسـی آزمايشـگاهی هـر واحـد خـون اهدايـی بـرای آنتـی بـادی هـای

 .1-HIV

در ايـاالت متحـده ايـن كار بـا جمـع آوری 6 تـا 16 نمونـه انجـام می شـود (تسـت اسـيد نوكلئيك 
مينـی پـال يـا MP-NAT(، در حالی كه در برخی از كشـورهای ديگر اين كار به عنوان تسـت اهدای 

فـرد انجام می شـود. 
ميـزان بـروز HIV مثبـت در جمعيـت اهداكننده خون حـدود 0/3 در هر 10000 اهـدا كننده خون 
اسـت، و ايـن بسـيار كمتـر از ميزان 3/5 در هـر 10000 اهداكننده اسـت كه در مـدت كوتاهی پس 

از معرفـی غربالگـری آنتی بادی هـای معمـول HIV  بدسـت آمده بود.
 HIV در مجمـوع بـا توجه به معيارهای انتخاب دقيق اهداكنندگان، محاسـبه شـده كه ميزان شـيوع

در اهداكننـدگان خـون كمتر از 2 درصد از جمعيت آمريكايی بالغ اسـت.
امــا عليرغــم ايــن روش هــا، انتقــال اچ آی وی ممكــن اســت بــه داليــل تئــوری همچنــان صــورت 

پذيــرد. مثــال:
1. دهنده هايـی كـه ممكـن اسـت در طـول دوره پنجـره از عفونت خـون داده باشـند. (فاصله زمانی 
كوتـاه مـدت پـس از عفونـت HIV، زمانـی اسـت كـه اهـدا كننـده عفونـی اسـت، امـا تسـت های 

آزمايشـگاهی مثبـت HIV هنوز مشـخص نشـده اسـت.(
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2.  عفونـت بـا انـواع سـويه های اچ آی وی كه ممكن اسـت با تسـت های غربالگری كنونی تشـخيص 
داده نشوند.

در نهايـت در امريـكا HIV 1 بيشـتر عامل ايدز اسـت و ريسـك انتقالـش با تزريق خـون 1/500000 
مـي باشـد ولـي HIV 2  كمتـر از يـك مـورد در 10 ميليـون، ريسـك انتقال بـا فرآورده هـاي خوني 

را دارد. 
عفونـت HTLV 1 يـا (Human T-cell lymphotropic virus type I(:  در امريـكا 1/4000 دهنده هاي 

خوني، تسـت HILV 1 مثبت دارند. 
عفونت HTLV 2 : انتقال اين ويروس با ترانسفوزيون ثابت نشده است. 

ويـروس نيـل غربـی يـا West Nile virus )WNV( s: خطـر ابتال بـه ويروس غرب نيـل از انتقال خون 
حدود 1 در 350،000 اسـت.

واکنــش به فــرآورده هـــاي خوني:

واکنــش هاي آلرژیک: 
برخـی از افـراد، حتـی اگـر نـوع خـون مناسـب تجويز شـود، ممكـن اسـت واكنش هـای آلرژيك به 
خـون ديده شـود. ايـن بيماران گاهي بدنبال ترانسـفوزيون خـون، دچار كهير و خارش مي شـوند كه 

مي تـوان بـا آنتي هيسـتامين و كنتـرل كهير بيمـار، ترانسـفوزيون را ادامه داد.
امــا گاهــي بيمــار، دچــار برونكــو اسپاســم و افــت فشــار خــون مي شــود كــه ممكــن اســت نيــاز بــه 
تجويــز كورتــن و اپــي نفريــن پيــدا كنــد و پــس از رفــع عاليــم نيــز نبايــد از همــان واحــد خــون 

قبلــي اســتفاده نمــود. 

واکنش هــاي تب دار: 
تـب بعـد از انتقـال خـون معموال جدی نيسـت. تب، پاسـخ بدن شـما بـه گلبول های سـفيد موجود 
در خـون انتقـال يافتـه اسـت. بـه عبـارت ديگـر علـت تـب واكنـش آنتي بادي هـاي فـرد گيرنـده با 

لكوسـيت ها و نيـز پالكت هـاي موجـود در خـون تزريقي مي باشـد.
در اين موارد بايد ترانسـفوزيون را قطع و نمونه خون را جهت تسـت كومبس به آزمايشـگاه فرسـتاد.  
بـراي تـب و لـرز بيمار نيز مي توان از اسـتامينوفن، آنتي هيسـتامين ها، و در موارد شـديد از مخدرها 
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يا كورتن اسـتفاده نمود. 

واکنـش همـوليتيک حـاد: 
معمـوال علـت ايـن مسـئله ناسـازگاري خوني و تزريق كيسـه خون اشـتباهي مي باشـد و باعث تب و 
لـرز و ديافـورز، افت فشـار خـون، و هموگلوبينوري مي گـردد، درمان اين حالت قطع ترانسـفوزيون و 

تجويـز مايعـات وريـدي بـراي حفظ فشـار خون و تجويـز مانيتول بـراي ايجاد ديورز مي باشـد.

واکنش هموليتيـک تاخيري: 
در ايـن حالـت 3 تـا10 روز  پس از ترانسـفوزيون خون بيمار دچار زردي، كم خونـي، و دل درد بدون 

توجيه شـده و تسـت كومبس مسـتقيم او مثبت مي شود.

آسيب ریوي ودیستـرس: 
گاهـی بدنبـال تزريـق خـون، ديسـترس تنفسـی در بيمـار بوجـود می آيـد كـه علـت ايـن مسـئله 

آگلوتيناسـيون لكوسـيت هاي فـرد گيرنـده بـا انتي بادي هـاي موجـود در خـون دهنـده اسـت.           
 

واکنـش های هموليتيـک حاد ناشی از ترانسفوزیـون خون
Acute Hemolytic Transfusion Reactions )AHTRs(

واكنش هـای هموليتيـك انتقـال خون، نتيجۀ تخريب گلبول های قرمز ناسـازگار با واسـطۀ سيسـتم 
ايمنـی اسـت. ايـن واكنش ها به نـدرت اتفـاق می افتند، اما می توانند كشـنده باشـند.

واكنش هـای هموليتيـك حـاد انتقـال خون )AHTRs( واكنشـی اسـت كه در مدت 24 سـاعت پس 
از ترانسـفوزيون اتفـاق می افتـد. ناسـازگاری ABO علت اغلب اين واكنش هاسـت. 

ناسـازگاری معمـوالً بـه دنبـال اشـتباهات دفتـری روی می دهـد. اشـتباه در تعييـن هويـت بيمار يا 
نمونه هـای خـون، يا اشـتباه در ارسـال فـرآورده يا هنـگام تجويز فرآورده هـای خونی اتفـاق می افتد. 

واكنش حاد هموليتيك ناشی از ناسازگاری ABO، به شكل هموليز داخل عروقی سريع می باشد.
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:AHTRs عالئــم
1. اوليـن و شـايع ترين عالمـت كلينيكـی هموليـز حاد، تـب می باشـد (افزايش درجه حـرارت بيش 

از يـك درجـۀ سـانتی گراد( كه ممكن اسـت بـا لرز همراه باشـد.
2. همچنيـن بيمـار ممكـن اسـت عالئـم سـوزش و خـارش طوالنـی در مسـير وريـد و كمـر درد را 

كند. گـزارش 
3. در بيمـاران بيهـوش، نشـت خـون بـه صـورت جنراليـزه از كاتترهـای جراحـی يا داخـل عروقی، 
هموگلوبينـوری و كاهـش فشـار خـون بدون دليل، ممكن اسـت عالئم بروز واكنـش حاد هموليتيك 

ناشـی از ترانسـفوزيون خون باشد.
4. افزايـش فشـار خـون ممكـن اسـت ديـده شـود، ولـی شـيوع آن بسـيار كمتـر از هيپوتانسـيون 

می باشـد. افـت فشـار خـون شـديد بـوده و ممكـن اسـت تـا حـد شـوک نيـز پيشـرفت كنـد. 
5. نارسـايی كليـه بـه دنبال كاهش فشـار خون، انقباض واكنشـی و انسـداد عروق ريز كليوی ناشـی 
از ترومبيـن روی می دهـد و بـا ايسـكمی توبول های كليه همراه اسـت. اكثر بيمـاران فعاليت طبيعی 
كليـه را بعـد از گذشـت چند روز تـا حداكثر 3 هفته به دسـت می آورند. برخی بيماران ممكن اسـت 

بـه همودياليز نيـاز پيدا كنند.
6. بـروز درجـات مختلفـی از DIC همـراه بـا ميكروترومبوز و آسـيب ايسـكميك بافت هـا و ارگان ها  

ممكن اسـت ديده شـود. 
7. بـه طـور كلـی مـرگ و مير همـراه با AHTRs به حجم خون ناسـازگارِ تزريق شـده بسـتگی دارد. 
درمان سـريع و شـديد هيپوتانسـيون، DIC و نارسـايی كليه از نارسـايی ارگان ها و مرگ اين بيماران 

جلوگيـری خواهد كرد.

 :AHTRs درمــان
1. در بيمـاری كـه عالئـم و نشـانه های بالينـی حاكـی از هموليـز ديـده می شـود، ترانسـفوزيون بايد 

بالفاصلـه متوقف شـود.
2. اولين كار، كنترل عالئم حياتی، توجه به شكايات بيمار و اندازه گيری برون ده ادراری است. 

3. رگ مناسب بايد با نرمال سالين باز نگه داشته شود. 
4. برچسب كيسۀ خون و مشخصات بيمار بازبينی و تاييد شوند.
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5. نمونـه خـون جهـت ارزيابـی مـوارد زير از بيمار گرفته شـده و جهت آزمايشـات زير به آزمايشـگاه 
ارسـال گردد:

•  آزمايش آنتی گلوبولين مستقيم.

.Rh و ABO تعيين مجدد گروه  •
•  انجام كراس مچ مجدد و بررسی ظاهری از نظر هموليز.

ــوری  ــد از نظــر هموگلوبين ــع می كن ــد از ترانســفوزيون دف ــار بع ــه بيم ــن ادراری ك ــۀ اولي 6. نمون
بررســی شــود.

7. كيسۀ خون برای كشت ميكروبی به آزمايشگاه ارسال شود. 
8. اگــر شــك بــه ناســازگاری ABO در پــی ترانســفوزيون وجــود داشــته باشــد، تســت های انعقــادی 

)PT  PTT , FDP( بايــد بررســی شــوند .

پيشگيــری:
پيشـگيری اوليـه از AHTRs به حذف اشـتباهات دفتری طـی مراحل تزريق خون نياز دارد (اشـتباه 
در برچسـب گـذاری نمونـۀ خـون، تزريق خـون به بيمـار ديگر(. بنابراين مشـخص كـردن مرحله ای 
كـه در آن اشـتباه روی داده اسـت می توانـد بـه جلوگيری از اشـتباهات و حوادث بعـدی كمك كند.

واکنــش تب زای غيــر هموليتيــک:
 Febrile Non-Hemolytic Transfusion Reactions )FNHTRs(:

واكنش هـای تـب زای غيـر هموليتيـك ناشـی از انتقـال خـون (FNHTRs( در دريافـت كننده هـای 
فرآورده هـای خونـی هنگامـی روی  می دهـد كـه افزايـش درجـه حـرارت بـه ميـزان يـك درجـۀ 
سـانتی گراد يـا بيشـتر را در غياب سـاير علل شـناخته شـدۀ تب بروز كنـد. واكنش ممكن اسـت در 

جريـان تزريـق يـا 2 – 1 سـاعت پـس از آن اتفـاق بيفتد.

عالئم همراه شامل احساس سرما يا لرز و ندرتاً تهوع می باشد . 

1. هرچند اين واكنش خود محدود شونده است اما اهميت بالينی آن بسيار زياد است.
FNHTRs .2 شايع ترين واكنش ناشی از ترانسفوزيون می باشد. 

3. ايـن واكنـش بيشـتر بـه دنبـال تزريـق پالكـت اتفـاق می افتـد. همچنيـن در افـرادی كه سـابقۀ 
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ترانسـفوزيون های مكـرر دارنـد و زنانـی كـه حاملگی هـای متعدد داشـته اند، بيشـتر ديده می شـود.
FNHTRs .4  معموال خوش خيم است و بدون عارضه به طور كامل از بين می رود. 

5. تـب و ديگـر عالئـم در بيشـترموارد، 2 – 1 سـاعت بعد از ترانسـفوزيون از بين مـی رود. تب مقاوم 
كـه بيشـتر از 24 – 18 سـاعت طـول می كشـد، احتماالً به ترانسـفوزيون مربوط نمی باشـد.

درمــان:
1. اولين قدم در كنترل واكنش تزريق خون، قطع ترانسفوزيون است. 

2. مسير رگ بايد با نرمال سالين باز نگه داشته شود.
3. هويت بيمار و شماره فرآوردۀ خونی بايد مجددا چك شود.

ــك خــون  ــه بان ــد ب ــۀ ادرار بيمــار باي ــق و نمون ــد از تزري 4. كيســه خــون و نمونه هــای خــون بع
فرســتاده شــود.

5. فـرآوردۀ باقـی مانـده حتـی بعـد از تكميـل آزمايش هـا نبايد تزريق شـود. اگـر الزم اسـت تزريق 
خـون ادامـه يابـد، بايد واحـد ديگری آمـاده و تزريق شـود.

6. نشـانه ها و عالئـم FNHTRs عمدتـاً خـود محدود شـونده اسـت ولی بـرای درمان تـب می توان از 
اسـتامينوفن اسـتفاده كرد، امـا معموال تجويز آنتی هيسـتامين انديكاسـيون ندارد.

:FNHTRs پيشگيری از
1. اسـتفادۀ روتيـن از تب برهـا بـه عنوان پروفيالكسـی توصيه نمی شـود، مگر در كسـانی كه به طور 

مكرر دچار FNHTRs شـده باشـند.
2. هـر چنـد مصرف تب بُر و اسـتامينوفن ممكن اسـت از بـروز  FNHTRs جلوگيری كنـد؛ اما عالئم 

هموليـز با واسـطۀ ايمنـی و يا عفونت را نيـز مخفی می كنند. 
3. يكی از راههای پيشـگيری از FNHTRs اسـتفاده از فرآورده های كم لكوسـيت می باشـد. فراوردۀ 

كـم لكوسـيت فـرآورده ای اسـت كه تعداد لكوسـيت های آن كمتـر از 106 × 5  در هر واحد باشـد.
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مراقبت های پرستاری در ترانسفوزيون فرآورده های خونی

از آنجـا كـه واكنش هـای مخـرب در تزريـق انـواع فرآورده هـای خونـی ممكـن اسـت ديـده شـود، 
مراقبت هـای پرسـتاری در هنـگام ترانسـفوزيون، از جايـگاه ويـژه ای برخـوردار اسـت.

واكنش هـای شـديد اغلـب در 15 دقيقـۀ اول تزريق پديد می آيـد، بنابرايـن در 15 دقيقۀ ابتدای هر 
تزريـق، بيمـاران بـه ويژه بيمـاران بيهوش بايد بـه دقت تحت مراقبت قـرار گيرند .

1. پرستاران بايد دستور پزشك را به دقت كنترل و اجرا كنند.
2. فرم رضايت نامۀ تزريق خون را توسط بيمار و يا همراه وی به امضاء برسانند.

3. مراقب بروز عالئمی مانند تب و لرز ، راش و ... باشند. 
4. پرسـتاران حتمـا بايـد بـرگ درخواسـت خـون را بـا بـر چسـب كيسـۀ خـون از نظـر نـوع گـروه 
خونـی، Rh، تاريـخ انقضاء، شـمارۀ سـريال كيسـه و نام بيمار كنتـرل كنند و همچنين نحـوۀ اجرای 
ترانسـفوزيون، شـمارۀ كيسـه، زمان شـروع و اتمام مقـدار و نوع فـرآورده، واكنش هـای بيمار و كليه 

مداخالت پرسـتاری را ثبـت كنند.
5. كيسـۀ خـون از نظـر وجـود لختـه يا حبـاب و رنگ غيـر طبيعی فرآورده، نشـت از كيسـه و غيره  

بررسـی كـرده و در صـورت وجود اشـكال بـه بانك خـون برگردانند.
6. در صورت نياز به گرم كردن خون از گرم كننده های مخصوص استفاده كنند.

7. قبل از شروع ترانسفوزيون، عالئم حياتی بيمار را كنترل و در فرم مربوطه ثبت كنند.
8. ترانسـفوزيون خـون را به آرامی شـروع كنند و حتی االمـكان پانزده دقيقۀ اول ترانسـفوزيون، كنار 

بيمـار بمانند و عالئم حياتـی او را كنترل كنند.
9. در صـورت عـدم واكنش نسـبت به خون، سـرعت ترانسـفوزيون را بـه تدريج افزايـش دهيد و بعد 

از اتمـام ترانسـفوزيون، عالئم حياتـی بيمار را مجدداً كنتـرل و ثبت كنند.
10. در صـورت تـب، برافروختگـی، تنگی نفس، خارش، سـرگيجه و راش جريان خـون را قطع كرده، 

رگ بيمـار را با نرمال سـالين باز نگهداشـته و به پزشـك اطالع دهند.
11. بـرای نيـم سـاعت اول هـر 15 دقيقه و بعد از آن هر نيم سـاعت تا يك سـاعت و سـپس هر يك 

سـاعت، عالئم حياتـی را كنترل و ثبت كنند.
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وسایل الزم در ترانسفوزیون خون و فرآورده های آن:
در ترانسـفوزيون خـون و فرآورده هـای آن اسـتفاده از آنژيوكت بر اسـكالپ وين ارجحيـت دارد؛ چون 

آنژيوكت ايمنی بيشـتری داشـته و به رگ ها آسـيب نمی رسـاند. 
دو برابـر كـردن قطـر كانـوال، سـرعت ترانسـفوزيون را تـا 16 برابر بـاال  می بـرد. برای تزريـق گلبول 
قرمز، كاتتر شـمارۀ 18 الزم اسـت. اسـتفاده از كاتترهای كوچكتر، سـرعت تزريق را آهسـته كرده و 

احتمـال هموليـز را افزايـش می دهد .
تمـام فرآورده هـای خونـی بايـد از طريق فيلتـر اسـتاندارد (micrones 200 – 170( تجويز شـوند تا 

لخته هـای فيبرينی بـزرگ از فـرآوردۀ خونی جدا شـوند.
هـر فيلتـر اسـتاندارد خـون، حداكثر بـرای 4 واحد خون اسـتفاده شـود. يـك فيلتر اسـتاندارد خون 

بايـد حداقـل هر 12 سـاعت تعويـض گردد.
در صورتی كه ميزان جريان خون كم شده است، الزم است فيلتر زودتر تعويض شود.
در محيط های خيلی گرم اين ست را در فواصل زمانی كوتاه تری بايد تعويض نمود. 

جهـت تزريـق پالكـت كنسـتانتره بايـد از سـت تزريـق خون يـا پالكت كه بـا محلول نرمال سـالين 
شستشـو داده شـده است، اسـتفاده كرد.

از فيلتـری كـه برای ترانسـفوزيون گلبول قرمز اسـتفاده شـده اسـت بـرای انفوزيون پالكت اسـتفاده 
نشـود چـون سـلولهای بـه دام افتـاده،  اجازۀ عبـور پالكت هـا را از منافذ فيلتـر نمی دهند.

در مـورد اطفـال الزم اسـت كـه از پمـپ IV بـرای تنظيم سـرعت جريان مايع اسـتفاده شـود؛ فيلتر 
خـون پروگزيمـال به پمپ قـرار داده می شـود.

 فيلترهـای حذف کننـــدة گلبول سفيــد:

ايـن فيلترهـا به طور مؤثری شـروع واكنـش های تـب زا را در بيماران نيازمند بـه تزريق مكرر گلبول 
قرمـز كاهـش می دهنـد. زيـرا تزريـق گلبول های قرمـز و يا پالكت هايـی كه گلبول های سـفيد آن ها 

گرفتـه شـده، می توانـد از توليـد آنتی بادی های ضد گلبول سـفيد در بيمـار، جلوگيری نمايد. 
همچنيــن اســتفاده از ايــن فيلترهــا در پيشــگيری از انتقــال ويروس ســايتومگالوويروس بســيار مؤثر 

ــد. می باش
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گرم کــردن خــون:

اگـر خـون گـرم شـود ولی مصرف نشـود، بايسـتی دور ريخته شـود. بهتر اسـت دمای خـون تزريقی 
حـدود 37 درجـه باشـد و دمـای خون گرم شـده نبايـد از 42 درجـه باالتر رود.

توجه شود كه خون را تنها بايد در گرم كننده های خون گرم كرده، به دمای مناسب رسانيد . 
هرگـز نبايـد خـون را در ظـرف حـاوِی آب داغ يـا دسـتگاه مايكروويـو قـرار داد، چون باعـث هموليز 

گلبول هـای قرمـز و آزادسـازی يـون پتاسـيم شـده، جان بيمـار را بـه خطر می انـدازد.

اگـر خـون گـرم نشـده و سـرد تزريـق شـود، ممكـن اسـت در رگـی كـه تزريـق از آن راه صـورت 
می گيـرد، اسپاسـم ايجـاد كنـد. 

همچنيـن تزريـق خـون سـرد بـا حجم باال و يا سـرعت بيـش از 100 ميلـی ليتـر در دقيقه  ممكن 
اسـت باعثـف هايپوترمی، ايسـت قلبی  و يـا اختالالت انعقادی شـود.

فرآورده های خونی و فرآورده های دارویی:

هيـچ فـرآوردۀ دارويـی و هيـچ محلول تزريقـی به غير از سـالين ايزوتونيـك ( NS 0/9% (، پالسـما، 
آلبوميـن 5% و مشـتقات پروتئينـی پالسـما را نبايـد به فـرآورده های خونـی افزود.

اگـر قـرار اسـت نوعـی مايع داخـل وريدی غيـر از سـالين ايزوتونيـك (0/9%( يـا آلبومين بـه همراِه 
فـرآوردۀ خونـی تجويـز شـود، ترجيحـاً جهـت جلوگيـری از بـروز چنيـن مشـكالتی بايـد از رگ 

جداگانـه ای بـرای تزريـق آنهـا اسـتفاده نمود.

محلول رينگر الكتات حاوی كلسيم بوده و باعث لخته شدن خون سيتراته می شود. 
محلول دكستروز %5 می تواند باعث ليز گلبولهای قرمز شده و اگر طی تزريق واكنشی رخ دهد 
نمی توان مشخص كرد كه علت آن خوِن تزريقی ، داروِی اضافه شده و يا هر دوی آنها می باشد.
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کانسـر در شیـرخواران 

شـيوع سـاالنه كانسـر در 5 سـال اول زندگی 234 در 1,000,000 شـير خوار است كه نسبت به كل 
زمـان كودكـی (كمتـر از 15 سـال( در باالترين حد قـرار دارد (مطابق انيسـتيتو بين المللی نظارت بر 

)SEER( )2007 سـرطان، اپيدميولوژی و نتايج پايانی برای سـال های 1992 لغايت
در سـال اول 10% سـرطان های كودكـی بـروز می كنـد و سـال اول كودكـی تنهـا دوره ای از كودكـی 
اسـت كـه شـيوع كانسـر در جنـس مذكـرو مونـث برابـر اسـت. تراتومـا (تومور سـلولهای ژرم سـل( 
شـايع ترين نئوپالسـم شـيرخوارگی اسـت كه در ناحيه ساكروكوكسيژيال (سـاكروم و دنبالچه( است 
كـه اكثـراً در سـونوگرافی قبـل از تولـد تشـخيص داده می شـود. ايـن تومـور معمـوالً به عنـوان يك 

تومـور غيـر بدخيـم، جراحی می شـود.
در افـراد بالـغ كانسـرها بـه علـت ريسـك فاكتورهای محيطـی و ژنتيـك و تداخل اين عوامـل با هم 
ايجـاد می شـود. در دوران شـيرخوارگی بـه ويـژه دوره نـوزادی برنامه هـای حمايتـی بـر عليـه رشـد 

سـلولی از كنتـرل خـارج شـده موجود نمی باشـد.
در شـيرخوارگی تومورهـای امبريونـال مثـل نوروبالسـتوما، تومور مدولوبالسـتوما، هپاتوبالسـتوما و 
رتينوبالسـتوما نسـبت به سـال های بعد زندگی شـايعتر اسـت. دركل پروگنوز برای شـيرخواران در 
مقايسـه بـا بچه هـای بزرگتر بـا همان تشـخيص هيسـتولوژيك بدتر می باشـد (لوكوميا، سـاركومای 
بافـت نـرم، تومورهـای CNS( و مخالـف آن نوروبالسـتوما، تومـور ويلمـز، رتينوبالسـتوما پرگنـوز و 

Survival  Rate قابـل قبول تـری دارد.

پاييـن بـودن ريـت بقـا يـا زندگـی بـرای تومورهـا بـا هيسـتولوژی يكسـان مربـوط بـه تفـاوت در 
بيولـوژی تومـور و همچنيـن تغييـرات در متابوليسـم دارويی و اثرات توكسـيك افزايش داشـته دارو 

در شـيرخوارگی اسـت.
پروتـكل درمانی در كانسـر شـيرخواران شـامل كاهـش راديوتراپـی و كاهش دوز كموتراپی براسـاس 

سـن و وزن است.  
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نوروبالستــوما  

شـايعترين تومـور شـيرخوارگی اسـت. تومـور رويانی سـتيغ عصبی اسـت كـه از هر جايـی در طول 
زنجيـره سـمپاتيك منشـاء می گيرد. حـدود نصف شـيرخواران با نوروبالسـتوما در4 مـاه اول زندگی 
تشـخيص داده می شـود و تعـدادی از آنهـا بـه صورت تـوده ای در آدرنـال در زمان جنينی مشـخص 
می شـود. 20% شـيرخواران با نوروبالسـتومای نوزادی با عالئم نشـانه های فشـاری روی طناب نخاعی 
مراجعـه می كننـد. كـه تشـخيص فـوری و درمان بـا اسـتروئيد و كموتراپـی را الزم دارد. تعـدادی از 

نوروبالسـتوماها كاتكوالمين ترشـح می كند.
تسـت تشـخيصی كـه بـه طـور شـايع در ايـن بيمـاری اسـتفاده می شـود، اندازه گيـری سـطوح 
همووانيليـك اسـيد و وانيليـك مندليـك اسـيد در ادرار اسـت. بـا برنامه های اسـكرنينگ اين تسـت 
ادراری كـه در ژاپـن و كبـك كانـادا و اروپا انجام شـده اسـت، تشـخيص تومورهای بـا پروگنوز خوب 
افزايـش يافتـه اسـت ولـی در نوروبالسـتوما با ريسـك باال تغييـری در مورتاليتی ديده نشـده اسـت.  
نوروبالستوما فاميليال به دليل موتاسيون در 2B, Alk germline Phox می باشد كه 1% نوروبالستومای 
  MYCN و DNA كودكی را شامل می شود. سن بيمار در زمان تشخيص، مرحله تومور، ايندكس
 DNA مهمترين متغيرها در پروگنوز بيمار می باشند. هيپرديپلوئيدی تومور (ايندكس Amplification

كمتر از 1(  مشخصه پروگنوستيك خوب می باشد. درحالی كه Mycn  Amplification همراه با بيمار 
تهاجمی تر است، شيرخواران با نوروبالستوما نسبت به بچه های بزرگتر پروگنوز بهتری دارند و بهبود 
5 ساله آنها 88% است، (در حالی كه كودكان باالی يكسال 45% است( شيرخواران با تومور لوكاليزه 
ميزان بقای 5 ساله 95% است. شيرخواران كمتر از 6 ماه با توده كوچك آدرنال موربيديتی و مورتاليتی 

جراحی كاهش يافته است در حالی كه ميزان بقای بدون بيماری عالی است.
1%  بيمـاران (شـيرخواران( بـا بيماری های متاسـتاتيك در مرحله 4s می باشـند كـه پروگنوز خوبی 
دارنـد. ايـن شـيرخواران درگيـری پوسـت، كبد، مغـز و اسـتخوان را عالوه بر تومـور لوكاليـزه دارند، 

ولـی درگيری اسـتخوان ندارند.
 درايـن سـاب گـروه بطـور خودبخـودی بـا علتـی كـه بـه خوبـی مشـخص نمی باشـند، پسـرفت 
خودبخـودی تومـور مشـاهده می شـود. كنترل و مشـاهده يـا جراحی تومور بـا يا بـدون كموتراپی با 

دوز كـم بـرای درمـان شـيرخواران بـا نوروبالسـتومای كـم خطر پيشـنهاد می شـود.
   peripheral درمـان كموتراپـی با دوز باال بـا ،MYCN  Amplification شـيرخواران بـا ريسـك بـاال و

blood   stem cell  rescue، راديوتراپـی، cis-retinoic acid و ايمونوتراپـی پيشـنهاد می شـود. 
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لوکــمی 

دومين كانسـر شـايع دوران شـيرخوارگی اسـت. لوكمی شيرخوارگی بيشـتر تمايل دارد در نيمه دوم 
سـال اول زندگـی بـروز كند. شـيوع تقريبی لوكمی لنفوبالسـتيك حـاد All 20، لوكمـی ميلوژنيك 

حـاد AML( 10( و لوكمـی ميلومونوسـتيك JMML )Juvenile( 2  در ميليون نفر می باشـد.
ــخيص داده  ــيرخوار در 30  روز اول تش ــون ش ــا 5 ميلي ــوزادی در 1 ت ــا ن ــادرزادی ي ــی م لوكم
می شــود. پروگنــوز شــومی دارد. لوكمــی نــوزادی AML شــايعتر از ALL اســت. لوكمــی مــادرزادی 
 )MLL( Mixad  lineaye  leukemia اختــالل در ژن  AML و بــه طــور شــايع ALL و شــيرخوارگی

در كرومــوزوم 11q23 اســت.
اگـر در يـك دوقلـو مونوزيگـوت در سـال اول لوكمـی تشـخيص داده شـود، بـه دليـل انتقـال داخل 
رحمـی موتاسـيون تقريبـاً در 100% مـوارد بـا يـك فاصلـه زمانـی چنـد هفتـه ای در قـل ديگـر نيز 
بيمـاری تشـخيص داده می شـود . تعـدادی از سـندروم های ژنتيكی همـراه با افزايش ريسـك لوكمی 
 DNA هسـتند. سـندرم های نارسـايی مغز اسـتخوان نقص های ايمنـی اوليه و ثانويه نقـص در ترميم
و نقص هـای ژنتيكـی كـه روی ژن های سـاپرس كننده تومورها موثر اسـت، در اين دسـته قـرار دارد. 
ــپ  ــوز تيـ ــان )JMML- AML( و نوروفيبروماتـ ــندرم نونـ ــندروم داون )ALL-AML(، سـ سـ
ــر  ــن تظاهـ ــن پاييـ ــد و در سـ ــی دارنـ ــا لوكمـ ــوی بـ ــی قـ ALL-AML-JMMS(1( همراهـ

بنـــد. می يا
تشـخيص افتراقی هـای لوكمـی مـادرزادی شـامل: ميلوپوئيزيـس غيـر نرمـال موقتـی، واكنـش 
لوكموئيد، عفونت های مادرزادی، هايپوكسـی، هموليز، هموفاگوسـيتيك لنفوهيستوسـيتوز و مرحله 
4S نوروبالسـتوما اسـت. هيستوسـيتوز سـلول النگـر هانـس در شـير خوارگـی بـا پـان سـيتوپنی، 

ارگانومگالـی و هماتوپوئيزيـس خـارج مغـز اسـتخوان در پوسـت تظاهـر می يابـد. 

لوکمی لنفوسيتيـک حاد شيــرخوارگی: 
تابلو هـای بالينـی كـه در نـوزادان و شـيرخواران با ALL شـايع می باشـد، مثل هايپر لكوسـيتوزيس، 
هپاتواسـپلنومگالی شـديد MASSIVE، درگيـری CNS، ارتشـاح سـلول های لوكميـك در پوسـت  

)leukemia  Cutis( و هايپوگاماگلوبينميـا بـا پروگنـوز بدتـر بيمـاری همراه می باشـد.

بالسـت های لوكمـی در شـيرخواران اغلـب CD10 منفـی اسـت، آنتی ژن هـای ميلوئيـد دارنـد و 
اختـالالت سـيتوژنيك درگيركننـده ژن MLL را دارنـد و درصـد كمـی از اين هـا فنوتيـپ دوگانـه 
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هـم، ALL، AML را دارنـد. نـوزادان بـا كموتراپـی، راديوتراپی CNS شـديدا شـواهد سـميت را بروز 
 ALL می دهنـد. شـيوع بـاالی عودهـای مغـز اسـتخوان و خـارج مغـز اسـتخوان در شـيرخواران بـا
ازشـواهد پروگنـوز بـد می باشـد. رژيم های شـيمی درمانی پيشـرفته وسـيع تر و پيوند مغز اسـتخوان 
در ايـن بيمـاران اسـتفاده می شـود، ولـی بـا ايـن وجود نسـبت زمـان بدون بيمـاری در يـك دوره 5 

سـاله بـرای اين شـيرخواران 30% اسـت.

شيــر خوار با لوکمی ميلـوژنيک حـاد: 
نـوزادان بـا AML مشـابه بچه هـای بزرگتـر شـيوع زمـان بـدون بيمـاری و بهبـودی كـم می باشـد. 
  )leukemia  Cutis( در يك شـيرخوار، شـيوع خيلی باالی درگيری پوسـتی  AML تابلوی مشـخصه
و بيمـاری CNS، هپاتواسـپلنومگالی، هايپـر لكوسـيتوز می باشـد و يـك در صـد غير معمـول بااليی 
از بيماران بالسـت های تيپ مونوبالسـتيك (M-5%-50%( يا ميلومونوسـتيك (M-4%-50%( دارند. 
 ALL شـايعتر از AML سـندرم لكواسـتازيس يك عارضه هايپرلكوسـيتوزيس اسـت كه در بيماران

ديده می شـود.
خصوصيت اين سـندرم شـامل پالک های گلبول های سـفيد خون در عروق خونی كوچك می باشـد 

كه موجب وقايع CNS مثل Stroke و نارسـايی ريوی و قلبی می شـود. 
شـيرخواران با سـندرم داون با AML دارای پروگنوز بهتری نسـبت به بيماران AML بدون سـندرم 
داون دارنـد زيـرا در ايـن بيماران تمايل به ابتال به AML  مگاكاريوسـيتيك (M7 يـا AMKL( دارند 
كـه پاسـخ بـه درمـان آنهـا خيلی زيـاد اسـت تقريبـاً  30% شـيرخواران كه مبتـال بـه ميلوپوئيزيس 
)1,22)t جـزء AMKL می شـوند. اكثر شـيرخواران ديگر مبتال به AMKL موقتـی هسـتند مبتال به

(P13Q13(  دارنـد كه پروگنـوز بد دارد. 

لوکمی ميلومنوسيتيک جوانان
:Juyenile Myelomoncytic  Leukemia

ــی  ــل از 3 ماهگ ــاران قب ــن بيم ــود و 10% اي ــامل می ش ــال را ش ــای اطف ــر از 1% لوكمی ه كمت
تشــخيص داده می شــوند و اكثــر آنهــا تــا 2 ســالگی تشــخيص داده می شــوند. عالئــم بالينی شــامل 
اســپلنومگالی، راش، لنفادنوپاتــی، FTT، لكواريتروبالســتوزيس، مونوســيتوزيس، ترومبوســيتوپنی و 
بــاال بــودن هموگلوبوليــن F می باشــد. حــدود 10% كــودكان بــا JMML نوروفيبروماتوزيــس تيــپ 
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 RAS 1 دارنــد. موتاســيون فعــال كننــده نوروفيبروماتــوز تيــپ 1 و موتاســيون های انكــوژن خانــواده
ــده می شــوند. ــا JMML دي در ســلول های لوكميــك بيمــاران ب

بيمــاران بــا ســندرم نونــان يــك اختــالل همــراه بــا متاســيون PTPN11  اســت كــه ژن كــد كننــده 
تيروزيــن فســفاتاز پروتئيــن SHP 2 می باشــد كــه باعــث افزايــش ريســك JMML می شــود. 

موتاســيون های SHP2  در 30% ســلول های لوكمــی بيمــاران بــا JMML ديــده می شــود. 
موتاســيون در E3ubiquitin  Ligas  CBL در حداكثــر 10%  بيمــارن امــروز تشــخيص داده شــده 

ــود.  ــده می ش ــا JMML دي ــراه ب ــز هم ــوزوم 7 ني ــی كروم ــت. مونوزوم اس
بيمارانی كه قبل از 3 سـالگی تشـخيص داده می شـوند و همچنين بيماران با سـندرم نونان پروگنوز 
بهتـری دارنـد. اگرچـه انـواع درمان هـا اسـتفاده می شـود، ولـی پيونـد مغز اسـتخوان آلوژنيـك تنها 

درمـان قطعی می باشـد. 
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تراتـوما و ديگر تومـورهای ژرم سـل

اكثــر شــيرخواران بــا تومورهــای ژرم ســل قبــل از 2 ماهگــی تشــخيص داده می شــوند. تومورهــای 
ژرم ســلی كــه در اويــل عمــر ايجــاد می شــوند، دارای رده هــای پيــش ســاز قبــل از مهاجــم هســتند 
كــه بــه تومورهــای بــا تهاجــم بيشــتر در دوران شــيرخوارگی، نوجوانــی و اوايــل بزرگســالی تغييــر 
ــه %70  ــت درحاليك ــادال اس ــالی گون ــل دوران بزرگس ــای ژرم س ــد. 90% توموره ــكل می يابن ش
تومورهــای ژرم ســل كودكــی خــارج گونــادی اســت. اكثــر تومورهــای ژرم ســل نــوزادی بــدون در 

نظــر گرفتــن محــل آن خوش خيــم هســتند.
تراتومـا شـايعترين تومـور ژرم سـل نوزادی اسـت. اين تومورهـا حاوی هر سـه اليه انـدودرم، مزودرم 
و اكتـودرم هسـتند و همچنيـن تومورهايـی كه نسـبت بـه محل ايجاد تومـور بافت مشـابهی ندارند، 
ولـی حاوی بيشـتر از يـك اليه رويانی باشـند، تراتوم در نظر گرفته می شـوند. تراتوم ناحيه سـاكروم 
 Buttock و دنبالچـه بطـور شـايع قبـل از تولـد و بعد از تولد بـه صورت تـوده ای در ناحيه سـاكروم و
مشـخص می شـوند كه گاهی اوقات همراه با انسـدادهای گوارشـی و ادراری می باشـند. اين تومورها 

اغلـب post sacral اسـت ولـی گاهی هم pre sacral  می باشـند. 
آنومالـی  مهره هـا اغلـب در ايـن بيمـاران ديـده می شـود. درمـان اصلی تراتومـا جراحی و برداشـتن 
كامـل تومـور اسـت و همـراه پروگنـوز اغلـب عالـی اسـت.  بيمـاران بـا تراتـوم سـاكروم و دنبالچـه، 
نارسـی، خونريـزی حيـن عمـل و ديگـر وقايـع بعـد از عمـل بـا 20-10%  ميـزان مورتاليتـی همراه 
اسـت. تومورهـای سـينوس اندودرمـال بيضـه شـيرخوار دارای پروگنـوز بهتری نسـبت به سـال های 

باالتـر عمـر و تومـور در محل هـای ديگـر مثـل تخمـدان دارد. 
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سارکــومای بافت نرم

سـاركومای بافت نرم شـيرخواران حدود 7% كانسـرهای شـيرخواران را شـامل می شـود و پنجمين 
بدخيمـی سـال اول تولـد از نظـر شـيوع می باشـد. حـدود 30% اين هـا  را بدوميوسـاركوما اسـت. 
تومورهـای غيـر رابدوميوسـاركوما بافـت نـرم نـادر در شـيرخوارگی شـيوع بيشـتری دارنـد. اين هـا 
شـامل فيبروسـاركومای شـيرخوارگی (25%( تومور رابدوئيد بدخيم (15%( و همانژيوپری سـيتومای 
شـيرخوارگی (4%( می باشـند. اگرچه پروگنوز فيبروسـاركومای شـيرخوارگی و همانژيوپريسـيتومای 
شـيرخوارگی عالـی اسـت. در كل سـاركومای بافـت نـرم شـيرخوارگی نسـبت بـه بچه هـای بزرگتر 

پروگنـوز بدتـری دارند.
درمـان بـا اشـعه (راديوتراپی( در شـيرخواران با احتمال كمتر اسـتفاده می شـود و بدليل حساسـيت 
بـه عـوارض حـاد و ديـررس شـيمی درمانـی، بايـد دوز را كاهـش داد و مانيتورينگ دقيـق عوارض و 

مسـموميت دارويی صـورت گيرد. 

رابدوميوســارکــوما: 
يك تومور عضالت مختلط اسـت. حدود نصف سـاركومای بافت نرم شـيرخواران را شـامل می شـود. 
رابدوميوسـاركومای نـوزادی بطـور شـايع در نواحـی ادراری تناسـلی و تنـه ديـده می شـود و در 
شـيرخواران بزرگتـر بـه صـورت توده ای در سـر و گـردن و همين تومور دركودكان با سـن بيشـتر به 

صـورت تـوده  سـرو گـردن و اندام هـا تظاهـر می يابد.  
پروگنـور، بسـتگی به تيـپ هيسـتولوژيك (امبريونال بهتريـن و آلوئوالر بدتريـن پروگنـوز را دارد( و 

وسـعت برداشـتن تومور توسـط جراحی دارد.
كموتراپی و راديوتراپی برای كمك به جراحی در درمان استفاده می شود. 

فيبروسارکومای شيــرخوارگی: 
فيبروسـاركومای شـيرخوارگی تومـور سـلول های دوكـی شـكل بافـت نـرم اسـت. معموالً قبـل از 2 
سـالگی تظاهـر می يابـد . جراحـی درمـان اصلـی اسـت كـه بدليـل پاسـخ خوب بـه شـيمی درمانی 

پروگنـوز رضايت بخشـی دارد. 
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تعريف سلـول بنیــادی :

سـلول  های بنيـادی سـلول های اوليـه ای هسـتند كـه بـه عنـوان مولـد بيـش از 200 نوع سـلول در 
نظـر گرفتـه شـده و در بـدن افـراد بالـغ  يافت می شـوند. اين سـلول ها، توانايـی تقسـيم را  در تمام 
حياتشـان حفـظ كـرده و منجـر بـه توليد سـلول هايی می شـوند كـه می توانند بسـيار تمايـز يافته و 

اختصاصـی عمـل كـرده و جايگزيـن سـلول هايی شـوند كـه می ميرند و يـا وجـود ندارند.
تعريـف دقيـق از يـك سـلول بنيادی نيازمند اين اسـت كـه دارای دو ويژگی باشـد: خود نوسـازی و 
توانايـی نامحـدود. خـود نوسـازی به معنـی توانايی عبور كـردن از چرخه های متعدد سـلولی اسـت 
در حالـی كـه شـرايط تمايـز نيافتـه  خـود را حفـظ مـی كنـد. توانايـی نامحـدود به معنـی ظرفيت 
تمايـز يافتـن بـه هـر نوع سـلول بالغ می باشـد و بـه عبارت دقيق تـر، ايـن توانايی باعث می شـود كه 

سـلول های بنيـادی بـه يـك رده سـلول و يـا تمامی سـلول ها تبديل شـوند.
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انواع سلول های بنیادی:

سـلول های بنيـادی بـه طـور كلـی بـه دو دسـته تقسـيم می شـوند: سـلول های بنيـادی جنينـی و 
سـلول های بنيـادی بزرگسـالی.

سلول هــای بنيادی جنيــنی:
ايـن سـلول ها همچنيـن به عنوان سـلول های بنيـادی اوليه شـناخته می شـوند. سـلول های بنيادی 
جنينـی از جنيـن در مرحله رشـد و نمـو پيش از زمان النه گزينی مشـتق می شـوند. در واقع مرحله 

بالستوسـيت، مرحلـه ی 32 سـلولی كه از آنها، سـلول هـای پرتوان می تواند جدا شـود.
پرتوانـی، سـلول های بنيـادی جنينی را از سـلول های چنـد توان كه در بالغين يافت می شـود و فقط 

می توانـد تعـداد محـدودی از انواع سـلول های مختلف را ايجاد كنـد، متمايز می كند.

سلول های بنيــادی بزرگســاالن:
ـــدن  ـــه ی ب ـــه در هم ـــتند ك ـــه ای هس ـــز نيافت ـــلول های تماي ـــاالن س ـــادی بزرگس ـــلول های بني س
يافـــت می شـــوند و بـــرای جايگزيـــن نمـــودن ســـلول های مـــرده و بازســـازی بافـــت آســـيب 
ــيل  ــا پتانسـ ــادی بـ ــلول های بنيـ ــه سـ ــد كـ ــر می رسـ ــه نظـ ــوند. بـ ــيم می شـ ــده تقسـ ديـ
ـــته  ـــود داش ـــم وج ـــر ه ـــای ديگ ـــايد در بافت ه ـــن و ش ـــتخوان بالغي ـــز اس ـــترده در مغ ـــز گس تماي
ـــوان  ـــه عن ـــا ب ـــد، عمدت ـــرار دارن ـــتخوان ق ـــز اس ـــارج از مغ ـــه در خ ـــادی ك ـــلول های بني ـــند. س باش

ســـلول های بنيـــادی بافتـــی شـــناخته می شـــوند.
ـــی  ـــلولی اختصاص ـــه ی س ـــام (ناحي ـــام كن ـــه ن ـــی ب ـــادی در مناطق ـــلول های بني ـــه س ـــن گون اي
ـــد(  ـــاد می كن ـــازی، ايج ـــت خودنوس ـــاز جه ـــورد ني ـــت م ـــا حماي ـــادی را ب ـــای بني ـــلول ه ـــه س ك
ـــا در تنگـــه غـــدد مترشـــحه معـــده و در  ـــال در دســـتگاه گـــوارش آن ه ـــوان مث ـــه عن ـــد. ب ـــرار دارن ق
ـــده اند  ـــايی ش ـــر شناس ـــای ديگ ـــت ه ـــا در باف ـــد. كنام ه ـــرار دارن ـــون ق ـــای كول ـــت ه ـــه كريپ پاي
ـــی  ـــع اصل ـــتخوان، منب ـــز اس ـــه. مغ ـــوس قرني ـــو و ليمب ـــای م ـــده فوليكول ه ـــه برآم ـــل ناحي مث
ســـلول های بنيـــادی بزرگســـاالن می باشـــد. بـــه طـــور كلـــی دو دســـته ســـلول های بنيـــادی 

ـــود دارد: ـــتخوان وج ـــز اس مغ
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۱. سلول های بنيادی خونساز مغز استخوان:
سـلول های بنيـادی خونسـاز، سـلول های بنيـادی و سـلول های پيـش سـاز اوليـه ای هسـتند كه به 
همـه انـواع سـلول های خونـی تبديـل می شـوند كـه هـردو رده ميلوئيـد (مونوسـيت ها، ماكروفاژها، 
نوتروفيل هـا، بازوفيل هـا، ائوزينوفيل هـا، اريتروسيت ها،مگاكاريوسـيت/پالكت ها، و بعضی سـلول های 
می شـوند.  شـامل  را   )T cells,Bcells,NKcells,some dendritic cells( لنفوئيـد  و  دندريتيـك( 
سـلول های بنيـادی خون سـاز، همه  سـلول های خونـی را ايجاد می كننـد و می توانند مغز اسـتخوان 

را پـس از كاهـش سـلولی و نقـص بـه دنبـال بيماری يـا تابش اشـعه، بازسـازی كنند.

2.سلول های بنيادی استرومال مغز استخوان:
سـلول های بنيـادی مزانشـيمی، سـلول های بنيادی پرتوانی هسـتند كـه می توانند به انـواع مختلفی 
از سـلول ها در محيـط برون تنـی يـا درون تنی شـامل استئوبالسـت ها، كندروسـيت ها، ميوسـيت ها، 
آديپوسـيت ها، سـلول های عصبـی و سـلول های جزيـره ای بتـا پانكراتيك تمايـز يابند. اين سـلول ها 
بـه طـور كالسـيك از مغـز اسـتخوان به دسـت آمده انـد و سـلول های بنيـادی مزانشـيمی گاهی به 
عنـوان سـلول های اسـترومال مغز اسـتخوان مطـرح می شـوند. در حالی كه اصطالح های سـلول های 
بنيـادی مزانشـيمی و سـلول های اسـترومال بـه جـای هـم اسـتفاده شـده اند، كامـال با هـم متفاوت 
هسـتند. سـلول های بنيادی مزانشـيمی می توانند شـامل سـلول های چند كاره ای شـوند كه از ديگر 
بافـت هـای غيـر مغز اسـتخوان، ماننـد سـلول های عضالنی بزرگسـاالن يا مـاده ژالتينـی موجود در 

بنـد ناف، مشـتق می شـوند. (1(
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سلول های بنیـادی خـون بنـدناف

تاریخچه:
خـون بنـد نـاف )UCB( (1( يـا بـه عبـارت بهتـر خـون جفـت نـوزاد، منبعـی كم حجـم، امـا غنی از 
سـلول های بنيـادی خونسـاز)HSCs( (2( اوليـه و سـلول های پيـش سـاز اسـت. تـا سـال ها جفـت به 
عنـوان يـك زبالـه بيولوژيكی شـناخته می شـد و پس از خـروج از رحم مـادر معـدوم می گرديد. اين 
منبـع غنـی از سـلول های بنيادی را خداوند سـبحان به طور نامحدودی در دسـترس بشـر قـرار داده 
اسـت كـه جمع آوری آن آسـان، بـدون درد وغير تهاجمی اسـت. سـلول های بنيادی گرفته شـده از 
خـون بنـد نـاف را می تـوان به راحتی به گيرندگان مناسـب (خويشـاوند و غير خويشـاوند( پيوند زد، 
  )3) )GVHD( بـدون اينكـه شـاهد افزايـش ميزان احتمـال رد پيونـد و يا واكنش پيونـد عليه ميزبـان
باشـيم. عـالوه بـر ايـن مـی توان خـون بند نـاف را به عنوان منبـع در دسترسـی از سـلول بنيادی با 

روش انجمـاد مخصوص (نيتـروژن مايـع( ذخيره كرد.
امـروزه حـدود 3،066،000 نمونـه در 176 بانك خصوصی در 51 كشـور و بيـش از  646،000 نمونه 
در بيـش از 158 بانـك عمومـی در 36 كشـور نگهداری می شـود. درحال حاضر بيـش از 80 بيماری 
بـا اسـتفاده از سـلول های بنيـادی خـون بندنـاف قابل درمـان می باشـند و از زمـان اوليـن پيوند در 

سـال 1988 تـا بـه امروز حـدود 30،000 پيوند انجام شـده اسـت. (2(
اوليـن پيونـد سـلول هاي بند ناف در ســال 1970 در يك پسـر 16 سـاله مبتال به ALL انجام شـد. 
در طـول 18 روز، او دو خـون بنـد نـاف مختلـف از غيـر خويشـاوند دريافـت نمـود، در حاليكـه هيچ 
كـدام از ايـن خـون هـا از نظـر تطابـق HLA با بيمار بررسـي نگرديده بـود. پيگيري هاي انجام شـده 
تـا نـه مـاه بعـد از پيونـد، مشـخص نمود كه فقـط يكـي از آن 2 نمونه پس زده شـده اسـت. بيماري 

ايـن پسـر پـس از ايـن پيوند بـا كمك شـيمي درماني نگـه دارنـده، وارد فاز خاموشـي گرديد.
اوليـن گـزارش مبنـي بــر ايـن كه خون بنـد نـاف دارا ي سـلول هاي بنيادي اسـت متعلق به سـال 
1978 مي باشـد . در سـال 1982 اعـالم گرديـد و تاييـد شـد كـه خـون بنـد ناف حاوي سـلول هاي 

بنيـادي خونسـاز بـوده و ممكن اسـت بتـوان از ايـن خون جهـت پيوند اسـتفاده نمود.
در ســـال  1988 گولكمــن بــه همــراه همــكاران گــزارش نمــود كــه در بيمارســتان پاريــس از خون 
بنــد نــاف يــك نــوزاد دختــر بــه بــرادرش كــه پســر 5 ســاله مبتــال بــه آنمــي فانكونــي بــود جهــت 
پيونــد اســتفاده شــده اســت. هــم اكنــون ايــن فــرد در ســـن ســي ســالگي در ســالمتي به ســر برده 

1. Umbilical cord blood
2. Hematopoietic stem cells
3. Graft versus host disease
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و خــود نيــز پــدر مي باشــد.
ايـن موفقيـت عظيم باعث شـد تا روبين اشـتين در سـال 1991، اولين بانك سـلولي خـون بند ناف 
غيـر خويشـاوند را در نيويـورک تاسـيس نمايـد و داوطلبـان خـون بند نـاف فرزند خويـش را به اين 

بانك اهـدا نمايند.
در سـال 1993 ، اوليـن و دوميـن پيونـد خـون بنـد ناف غير خويشـاوند به كمـك نمونه هاي موجود 
در ايـن بانـك، انجـام شـد. سـال 1995 اوليـن بانك خصوصي بنـد نـاف در آمريكا تاسـيس گرديد. 
ســال 1996 مؤسسـه بهداشـت انگلسـتان، بانـك خـون بنـد نـاف عمومي را تاسـيس نمود. ســال  
1997بانـك خصوصـي خـون بنـد نـاف در كانادا تاسـيس شـد. در همين سـال از خون بنـد ناف به 
يـك بيمـار 40 سـاله مبتـال به لوسـمي ميلوئيدي پيوند زده شـد. در سـال 1997 اولين گـزارش در 
مـورد نتايـج حاصـل از بررسـي خـون بنـد نـاف بـه عنوان يـك منبع سـلولي جهـت پيونـد و نتايج 

پيوندهـاي زده شـده بـه تفصيل منتشـر گرديد.
ــاف باعــث  ــد ن ــد ســلول هاي خــون بن ــج پيون ــه شــده از نتاي ــج ديگــر گزارش هــاي اراي ــه تدري ب
ايــن بــاور گرديــد كــه خــون بنــد نــاف، يــك منبــع پــر تــوان و قابــل دســترس مي باشــد . ايــن دو 
مزيــت بــراي تمامــی مراكــز پيونــد در سراســر دنيــا بســيار مهــم بــوده و مي توانــد تــا حــدي نيــاز 

آنــان را بــر طــرف نمايــد. 

انـواع بانـک خـون بنـد ناف:
در سراسر دنيا بانك هاي خون بند ناف به سه گونه مي باشند:

•  بانک هـاي عمومـي یـا ملـي؛ ايـن گونه بانـك هـا توسـط سـازمان هاي دولتـي تاسـيس و اداره 
مي شـوند و خانـواده هـا بـه ايـن بانك هـا، نمونـه اهـدا نمـوده، هيـچ مالكيتي بـر نمونه خـود پس از 

اهـدا ندارنـد و مبلغـي دريافـت و يـا پرداخـت نمي نمايند.
•  بانک هـاي خانوادگـي یـا خصوصـي؛ اين گونـه بانك ها توسـط افراد و يـا سـازمان هاي خصوصي 
و غيـر دولتـي تاسـيس و اداره مي شـوند و خانواده هايـی كـه بـه درخواسـت خـود سـلول هاي خون 
بنـد نـاف فرزنـد خـود را در ايـن بانك ها نگهـداري مي نماينـد، مالكيت كامـل بر نمونه خـود دارند و 

هزينه هـاي اولـي و شـارژهاي سـاليانه را تـا زماني كـه نمونـه را در بانك دارنـد مي پردازند.
•  بانک هـاي دوگانـه )هيبریـد(؛ تلفيقـي از فعاليـت بانك دولتـي و خصوصي اسـت كـه داراي هر 
دو فعاليـت مي باشـند و از سـود حاصـل از فعاليـت بانـك خصوصـي، بانك عمومي خــود را وسـعت 

مي دهنـد. 
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سلول های بنيـادی و بانک خــون بند ناف در ایــران:

ايـران در زمينـه فنـاوری و تحقيقـات سـلول های بنيـادی به عنوان 10 كشـور بر تر جهان محسـوب 
می شـود و محققـان ايرانـی توانسـته اند از سـلول های بنيـادی حتـی در پيوندهـای مغـز اسـتخوان، 
پوسـت و ترميم بافت آسـيب ديده قلب اسـتفاده كنند و همچنين شـبيه سـازی سـلول های بنيادی 

انجام شـده اسـت كـه در نوع خـود بی نظير اسـت. 
عالوه بر اين اسـتفاده از سـلول های بنيادی در پيوند قرينه چشـم، تزريق  PRP (4(، تكثير سـلول های 
بنيـادی بندنـاف بـه   منظـور درمان سـرطان يا صدمـات بافت قلب و عصب و سـلول های اسـتخوانی، 
ترميـم ضايعـات   نخاعـی، شـبيه سـازی و توليـد سـلول های بنيـادی جنيـن از جمله دسـتاوردهای 

بـزرگ كشـور ما در   عرصـه فناوری های نوين اسـت .
هـم اكنـون سـلول های بنياديـن جنينی و علم شـبيه سـازی نيز در كشـور به دانشـی بومـی تبديل 
شـده اسـت و شـبيه سـازی حيواناتـی چون بـز، گوسـفند و گوسـاله در سـال های اخير باعث شـده 

ايـران، در زمينـه سـلول های بنيـادی در جمـع كشـورهای مطرح در ايـن زمينه قـرار گيرد.
اولين بانــك خــون بنــد ناف در ايران در سال 1382 در بيمارستان شريعتي تهران در مركز پيوند 
مغــز اســتخوان آن بيمارســتان تاســيس گرديـــد. فعاليت اين بانك از نـوع دولتي بـوده و خـون 
بنــد نــاف نوزاداني كه در بيمارســتان شــريعتي به دنيا مي آينـد بــا رضايت والدين جمع آوري و 

نگهداري مي گــردد و جهــت بيماران نيازمند اين مركز اسـتفاده مي شـود.  
بانـك خصوصـي خـون بنـد نـاف رويـان در تهران به عنـوان دوميـن بانك در كشـور و اولين بانــك 
خصوصي در ايران فعاليت خود را در سال 1385شروع نمــود. اين بانك بــا گسترش فعاليت خــود 
در اكثــر اسـتان هــاي كشــور، داراي نمايندگـي جهـت عقد قـرار داد و جمع آوري خون بند نــاف 
و ارســال به تهــران مي باشــد. اين بانك اطالعات الزم را در زمينه شــرايط مــادر و شـرايط عقد 
قـرار داد، بـه اطالع والدين مي رسـاند. هــر چنــد اين بانك عنـوان خصوصي را دارد ولي با رضــايت 
والــدين اطالعـات ژنتيكـي فرزنـد در بانـك اطالعاتي ثبــت گرديده و در مـوارد ارجـاع مراكز پيوند 
به بانك، جسـتجو جهت يافتن مورد مناسـب آغاز گشـته و چنانچه نمونه و يا نمونه هــاي مناسـب 
يافـت گرديـد به طور محرمانه به اطالع مركز پيونــد رسـانده مي شـود و مركز پـس از انتخاب نمونه 

و اطــالع بـه بانـك، با خانـواده صاحب نمونـه، موضوع را مطـرح مي نمايد.
 بانــك دولتــي خــون بنــد نـــاف رويان نيز بــه عنوان ســومين بانــك در ســـال 1388 در كنــار بانك 
خصوصــي بنــد نــاف رويــان فعاليــت خـــود را آغـــاز نمــوده اســت. ايــن بانك نيز بــا رضايــت والدين 
خون بند ناف نـــوزادان را از برخـــي از بيمارســتان هـــاي تهــــران و برخــــي استان ها جمع آوري 

و نگهــداري مي نمايــد. 
4.  platelet-rich plasma
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بانـك خـون بنـد نـاف ملی ايـران متعلـق به سـازمان انتقـال خـون ايـران در ســال 1389 فعاليت 
خود را آغاز نموده اســت. اين بانــك در ســازمان مركــزي انتقال خون در تهران قرار دارد و خون 
بند ناف نوزادان را بــا رضــايت والــدين از برخـي از بيمارسـتان هـاي تهـران جمع آوري و نگهداري 

يد. مي نما
در حــال حاضــر تنهـا مركـز اسـتفاده كننـده از نمونه هاي بانك هاي موجود، مركز پيوند بيمارستان 
شـريعتي است و آن مركز نيز داراي محــدوديت در پــذيرش بيمــار مي باشد. متاسـفانه در مواردي 
نمونه مورد نياز، از نظر  HLA در بانك پيدا شـده ولي از نظر تعــداد ســلول جهــت بيمــار مورد 
نظـر كفايـت نمي نمايـد، در بيشـتر ايـن گونـه مـوارد نمونـه متعلق بـه بانــك خصوصي بــوده زيرا 
والــدين اصــرار بــر نگهداري نمونه خويش حتي با تعداد سـلول كـم داشــته و اغلب اين نمونه هـا 
متعلــق به ســاليان اول فعاليــت بانــك مي باشد. در حال حاضر بانك خصوصي براي نمونـه هـايي 
كـه تعـداد سـلول آن كمتـر از 800 ميليـون مي باشـد بـا توجيـه والدين، قـرار منعقد را فسـخ اعالم 

نمـوده و مبلغ قــرارداد را بـه خانواده بـاز مي گرداند.

کاربردهـای بالينـی خـون بنـد ناف:
درهنـگام انجـام پيونـد مغز اسـتخوان بـراي بيماران، مي تـوان از منابعـي مانند مغز اسـتخوان، خون 

محيطـي و سـلول هاي بنـد ناف اسـتفاده كرد.
بهتريـن نوع پيوند جهــت يــك پيوند آلوژنيـك، فرد دهنده پيونـد در انتخاب اول بـرادر و يا خواهر 
بيمـار مي باشـد زيـرا احتمـال قرابـت ژنتيكـي بين آنهــا بيشـتر بـوده و چنانچه پـدر و مـادر نيز با 

يكديگـر خويشـاوندي نزديك داشـته باشـند، شـانس قرابـت ژنتيكي افزايـش مي يابد. 
منبع سلول هاي بنيادي خون ساز مي تواند مغز استخوان، جفت و يا خون محيطي باشد.  

بـر اسـاس قرابـت ژنتيكـي و تعـداد سـلول هاي بنيادي خون سـاز مـورد نياز بيمـار، مي تـوان از اين 
سـه منبـع به شـرط در دسـترس بودن اسـتفاده نمود. اسـتفاده از هر كـدام از اين منابـع داراي مزايا 

و معايبي اسـت.
بـه طـور مثـال هر چند تعداد سـلول هاي به دسـت آمده ازمغز اسـتخوان از تعداد مناسـبي برخوردار 
اسـت ولـي بـراي جمـع آوري مغز اسـتخوان نياز بـه اتاق عمل، وسـايل و شـرايط خاص مي باشـد و 

اهداكننـده مغز اسـتخوان بايد درد را نيـز تحمل نمايد. 
در مـورد خـون محيطـي، اهـدا كننده ملـزم به چنـد روز اقامت در بيمارسـتان مي باشـد و در نهايت 

نتيجـه پيوند همانند مغـز اسـتخوان نخواهد بود.
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بيماری سلول داسی شكلبدخيمی ها

)ALL) آنمی سيدروبالستيكلوسمی لنفوبالستيك حاد

)AML) بتا تاالسمیلوسمی ميلوبالستيك حاد

)CLL) لوسمی لنفوسيتيك حادX وابسته به IgM سندرم افزايش

)CML) لوسمی ميلوژن حادX بيماری لنفوپروليفراتيو وابسته به

بيماری/اختالل متابوليكلنفوم بوركيت

آدرنولكوديستروفیبيماری هوچكين

)JCML) آلفا مانوزيدوزلوسمی ميلوژن مزمن جوانان

)JMML) ترومبوسيتوپنی آمگاكاريوسيتیلوسمی ميلو-منوسيتيك جوانان

آسپارتيل گلوكوزآمينوریلنفوما

پورفيری اريتروپوئتيك مادرزادیمالتيپل ميلوما

ديسكراتوز مادرزادینوروبالستوما

فوكوزيدوزلنفوم غيرهوچكين

گانگلوزيدوزاختالالت سلول خونی

بيماری گوشهسندرم چدياک هيگاشی

 )CGD) بيماری هورلربيماری گرانولوماتوز مزمن

بيماری هورلر-شيئینوتروپنی مادرزادی

بيماری سلول Iآنمی دياموند بلك فان

ليپوفوكوزينوز سروئيد نوزادیلنفوهيستوسيتوز اريتروفاگوسيتيك  خانوادگی

بيماری كرابآنمی فانكونی

سندرم لش- نيهانترومباستنی گالنزمن

سندرم ماروتكس-المیلنفوهيستوسيتوز هموفاگوسيتيك

سندرم ماركوئیهيستوسيتوز

بيماری سن فيليپوسندرم كاستمن

بيماری سنهوفهيستوسيتوز سلول النگرهانس

)LAD) سياليدوزبيماری چسبندگی لنفوسيت

بيماری تی ساكسسندرم لنفوپروليفراتيو

بيماری ولمانلكوديستروفی متاكروميك

)MDS) اختالل/نقص ايمنیسندرم ميلوديسپالستيك

سندرم دی جرجميلوفيبروز

سندرم گريسلیاختالالت نوتوفيل

پورپورای ترومبوسيتوپنيك ايديوپاتيك (ITP(سندرم نزلوف

سندرم اومناستئوپتروز

)PNH) ديسژنزی رتيكوالرهموگلوبينوری حمله ای شبانه

نقص ايمنی مركب شديد (SCID(اختالالت پالكتی

لوپوس اريتماتوس سيستميك (SLE(آنمی شديد آپالستيك

سندرم ويسكوت آلدريچسندرم شواخمان-دياموند

جدول (1-10( بيماری های قابل درمان توسط خون بندناف
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خـون بندنـاف بعنـوان منبع جايگزين سـلول های بنيادی خونسـاز جهت پيوند آلوژنيك می باشـد. با 
ايـن حـال، پيشـرفت در ايـن زمينه تا حـد زيادی بدليـل تأثير تعداد سـلول بر پيوند (محـدود بودن 
تعـداد سـلول های موجـود در يـك واحد خـون بندناف(، تا به ميـزان زيادی محدود به كودكان شـده 
اسـت.با ايـن وجـود، تجربـه بالينی اسـتفاده از پيوند خون بندنـاف، ايمنی و مؤثر بودن اين سـلول ها 
در بيمـاران جـوان بـا برخـی بيماری هـای خونـی و غيرخونـی را تائيد نموده اسـت. اگرچـه اين نوع 
پيونـد، در بالغيـن كمترمـورد اسـتفاده قـرار می گيـرد، امـا راه كارهای جديـد، بر موانـع موجود غلبه 
كرده انـد. از ايـن سـلول ها مـی تـوان جهـت درمان بيمـاران بـا ناهنجاری هـای بدخيم خونـی مانند 

انـواع لوسـمی ها و ناهنجاری هـای غيربدخيم خونی مانند تاالسـمی اسـتفاده نمود.

پيــوند دوگانه خون بنـدناف:
تعداد سـلول و سـازگاری HLA  خون بندناف، فاكتورهای مهم و مسـتقل از يكديگر در عاقبت بيمار 
می باشـند و هـر دو فاكتـور بر پيونـد اثرگذار هسـتند. بنابراين تعـداد باالتر سـلول در پيوند می تواند 

تاحـدودی بـر اثر منفی ناسـازگاری HLA غلبه نمايد.
بدليـل پائيـن بـودن تعداد سـلول های يـك واحد خـون بندناف، ايـن واحدهـا معموالً بـرای بيماران 
جوان تـر و بـا وزن كمتـر مناسـب می باشـند. حتی اسـتفاده از يك واحـد خون بندنـاف جهت پيوند 
دركـوكان نيـز، بـا تأخيـر در پيونـد و بازسـازی سيسـتم ايمنی در مقايسـه بـا ديگر منابع می باشـد. 
عـالوه بـر ايـن، بيمـاران بـا وزن بيـش از 45 كيلوگـرم كـه تنهـا يـك واحـد خـون بندنـاف دريافت 
كرده انـد، بـا تأخيـر در بهبود پالكـت و نوتروفيل و همچنين ميـزان باالتر دفع پيوند مواجه هسـتند. 
اسـتفاده از دو واحـد خـون بندناف يكی از راه كارهايی اسـت كه به نظر می  رسـد بـر محدوديت تعداد 
سـلول غلبـه كنـد، و همچنيـن پيونـد و عاقبت بيمـاری را بهبود بخشـد. روش پيونـد دو واحد خون 
بندنـاف بـا سـازگاری نسـبی HLA جهت غلبـه بر تعداد كم سـلول اولين بار در دانشـگاه مينسـتوتا 

انجـام گرفت و توسـط ديگران گسـترش پيـدا نمود.

مزایاي خـون بنـد ناف:
 سلول هاي بنيادي خون بند ناف نســبت به سـلول هــاي مغــز استخوان و خــون محيطـي، داراي 

بـرخي مزيـت هــا مي باشند از جمله:
•  دسترسي آسان و سريع دهنده پيوند نسبت به اسـتفاده از مغز استخوان.
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•  عدم وجود خطر براي مادر و نوزاد.
•  جمع آوري آسان بدون درد براي مادر و يا نوزاد.

•  افزايـش شـانس يافتن دهنـده پيونـد و نيـز افزايـش تعــداد دهنـدگان بـه علـت تحمـل دو آلـل 
نـامنطبـق (بـر مبنـاي نوع بيماري سازگاري متفـاوت مـي باشـد ( به هنگـام پيوند نسبت به پيوند 

مغــز اسـتخوان كه بايــد تطــابق كامل وجود داشته باشد.
 .GVHD كاهش احتمال رد پيوند به علت  •

.EBV و CMV كاهش احتمال آلودگي ويروسي نظير  •
•  عدم انصراف دهنده به علـت درد و يـا بيمـاري و رضايت وي به هنگام اهدا.

•  تبادل اطالعاتي بين بانك هاي مختلف در كشورها.

محــدودیت هاي خون بند ناف:
•  بزرگتريـن و مهمتريـن محدوديـت خون بنــد نــاف ايــن اسـت كـه در برخي موارد يك واحــد 
خــون بنــد نــاف جهت پيوند به كودک با وزن باال و يا در اكثــر مــوارد جهت يك بيمار بالغ كافي 
نيسـت. حداقـل ميـزان سـلول مورد نياز جهـت پيوند، 20 ميليون سـلول به ازاي هــر كيلوگرم وزن 
بيمار مي باشد كه اين تعداد سلول بنا بــر نوع بيماري و تطابق آللهــا تــا بــيش از دو برابــر نيــز 

افزايش خواهـد يافت.
•  تعــداد ســلول خــون بنـد نـاف بسـيار كمتـر از مغـزاستخوان است و بسياري از نمونه هاي خون 
بند نــاف به علت تعداد ســلول كــم، غيــر قابــل اســتفاده اعــالم مي گردند. لذا بانك ها همگي 

سـعي بر نگهـداري نمونه با شـمارش سـلولي بـاال دارند.
•  نيـاز به زمـان طوالني تـر نگهـداري بيمـار در مركـز پيونـد نسبـت به مغـز استخوان جهت تاييد 

پيوند. موفقيت 
•  بر خالف اســتفاده از مغــز اســتخوان و يـا اسـتفاده از خون محيطي كه نمونه گيري را مـي تـوان 

به دفعــات تكرار نمود، نمونه گيري خــون بنــد نــاف يك مرتبه و غيــر قابل تكرار اســت.

علت نگهـداري خون بند ناف توسط خانواده ها:
•  نگهداري و يـا اهـدا در خـانواده هـايي كه ضـريب خطـر بدخيمي باال دارند.
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برخي از پزشكان معالج به خانواده هاي كه داراي ســابقه بدخيمــي هستنــد و يــا فرزنــد مبتال به 
بيماري بدخيم و يا برخــي از نارسـايي هــاي ژنتيكــي دارنـد، موكـداً پيشــنهاد مي نمايند تا خون 
بند ناف فرزنــدي كــه در آينــده به دنيا خواهد آمد را نگهداري نمايند، زيرا چنانچه فرزنــد بيمــار 
نيازمند پيوند مغز اسـتخوان باشـد، شـايد بتوان از سلول هــا ي نگهداري شـده برادر و يا خواهر اين 

بيمار به شــرط تطـابق HLA اسـتفاده نمـود.
چنانچه نمونــه بــرادر و يــا خــواهر مناسب بيمار نباشد، خانواده مي توانـد نمونه خــود را به بانك 
عمومـي اهـدا و متقاضي جســتجوي نمونه مناســب از نمونه هاي موجود در بانك ها باشـند تا نمونه 
مناسـب يافــت گـردد. چنـان چـه در آينـده، علم آن قدر پيشـرفت عظيم داشـته باشـد كـه بتوان 
در شـرايط آزمايشـگاهي ژن تراپـي نمود، شـايد بتوان نسـبت به اصـالح برخي از ژن هـاي معيوب در 
زمان كودكي اقدام كرد به شـرط آن كه حــداقل عــوارض جــانبي بي خطر را براي بيمار به همراه 

داشـته باشد.
•  نگهداري و يـا اهـدا در خـانواده هـايي كه ضـريب خطـر بدخيمي پايين دارند:

خوشـبختانه اغلـب خانـواده هـا در ايـن گـروه قـرار مي گيرنـد و بيشـترين متقاضيـان بانك هـاي 
خانوادگـي نيـز در ايـن گــروه قـرار دارنـد. نگهداري خون بند نــاف توســط ا ين گــروه را مي توان 

يـك آينده نگـري دانسـت.
در حـال حاضـر تعـداد افـراد متقاضي نگهـداري خون بند نــاف در بانـك هــاي دولتـي و خانوادگي 
افزايـش چشـمگيري داشـته اسـت به طـوري كه مي تــوان در آينـده نزديـك اعالم نمود كـه نمونه 

مناسـب جهــت پيونــد مغز اسـتخوان در بانك وجود دارد.

نگهـداري و یا اهـدا جهت بيمـار خاص:
در اين گونه موارد بيمار از پيش مشخص شده اســت و نيز با انجــام آزمــايش HLA بـر روي خـون 
بنــد نــاف به صورت اورژانس و ارزيابي تطــابق ژنتيكي بين دهنـده و گيرنـده، در صـورت مناسـب 

بـودن نمونه جهـت پيونـد، سلول هاي خون بنـد نـاف نـوزاد جهـت بيمـار نگهـداري مي گردد.
در ايـن گونـه مـوارد گاهـي تعييـن HLA قبـل از تولـد نيز انجام مي شـود به طـور مثال با دانسـتن 
HLA مادر بــاردار و همسر او تا حدي مي توان ضــريب تطــابق بين بيمار و دهنده آتي را محاسبه 

نمـود. از روش هــاي تهاجمـي ماننـد آمنيوسـنتز نيـز مي تـوان جهـت تعييـن HLA قبـل از تولـد 
اسـتفاده نمـود كه بـه هيچ وجـه توصيـه نمي گردد.
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روند جمع آوري و آماده سازی خون بند ناف:
در حـال حاضـر عـالوه بر مراحـل جمـع آوري، آماده سـازي، ذخيره ســـازي و آزادســـازي، مرحله 
قبـل از جمـع آوري نمونـه نيـز پر اهميـت بوده و تاكيد بر بررسـي دقيق آن اسـت تـا بهترين نتيجه 

از پيونـد سـلول هاي خـون بنـد ناف حاصـل گردد.
آگاهـي از تاريخچـه پزشـكي مادر و سـالمت كامـل او از نظر بيماري هاي عفوني باكتريال و ويروسـي 
و انجـام آزمايش هـاي ضـروري و انجـام مجـدد برخـي از آزمايش ها در شـش مـاه بعـد از زايمان، نيز 
انجام آزمايش بر روي نمونه خون بند نــاف و بررسي ســالمت خانواده بسيار پر اهميــت مي باشد.  
شــرايط اهــدا و نگهداري سلول هاي خون بند نــاف در هــر سـال از ســوي مراجع ذيصالح علمي 
بين المللـي، بازبينـي و تغييراتـي در آن اعمـال مي گـردد كـه بانك هـاي خـون بنـد نـاف ملـزم بـه 
رعايت و اجراي آن مقررات مي باشــند، تــا يك پيونــد بــا ضــريب موفقيت باال انجام شده و مدت 
بقـاي بيمـار پــس از پيوند افزايـش يابـد و در بهترين حالت، بيمـار بهبودي كامل يابـد و به زندگي 

طبيعي بـاز گـردد. 

آزمایش مجدد مادر شش ماه پس 
آزمایشهاي مادر قبل از زایمانآزمایش بر روي خون بند نافاز زایمان

CMV Ab )IgG, IgM)
HBS Ag
HBS Ab
HCV Ab
HbC Ab

HIV I,II Ab

Blood Group and Rh
CMV Ab )IgG, IgM)

HBS Ag
HBS Ab
HCV Ab
HbC Ab

HIV I,II Ab
Microbiology
HLA typing

RPR
CMV Ab )IgG, IgM)

HBS Ag
HBS Ab
HCV Ab
HbC Ab

HIV I,II Ab

جدول(2-10(  آزمايش هاي رايج مادر قبل از زايمان، نمونه خون بند ناف و مادر شش ماه پس از زايمان.

شـرایط قبـل زایمــان:
وجـود برخي از بيماري هــا در تاريخچه پزشــكي مــادر باعث ممنوعيت كامــل و يا موقـت مادر از 

جمـع آوري خون بنـد نـاف مي گردد.
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محدودیتسابقــه

دائمابتال به بيماري هاي اتوايميون مانند MS، مياستني گراويس، كوليت اولسراتيو، كرون، لوپوس

B هپاتيت ،C دائمابتال به بيماري هاي عفوني باكتريال: سيفليس، بروسلوز، توبركلوز، تيفوئيد، پاراتيفوئيد، هپاتيت

دائمابتال به بيماري هاي عفوني ويرال: HIV،HTLV، تبخال مزمن، زگيل و تبخال تناسلي

دائمابتال به بيماري هاي عفوني انگلي: كيست هيداتيد، ماالريا، لشمانيا

دائممحروم بودن مادر از اهدا خون به داليلي غير ار ضعف جسمي و كم خوني خفيف

دائمسابقه انجام پيوند عضو

دائمدريافت داروهايي با منشا انساني از قبيل فاكتورهاي انعقادي، ايمنوگلوبولين هاي وريدي

دو سالمصرف مواد مخدر تزريقي و يا داروهاي تزريقي پرورش اندام

دو سالابتال به سرطان فعال

دو سالابتال به هپاتيت A و توكسوپالسموز

يك سالدريافت خون كامل، گلبول سفيد، گلبول قرمز فشرده، پالكت

يك سالابتال به بيماري هاي: آبله مرغان، سرخجه ، سرخك، ليستريوز و زونا

يك سالتاتو و حجامت

يك سالسابق شيمي درماني

جدول (3-10( مدت محدوديت مادر جهت جمع آوري خون بند ناف بر اساس سابقه پزشكي مادر

لــذا گاهــي اوقــات جهــت بررســي بيشــتر وضعيــت ســـالمتي مــادر، انجــام آزمايش هــاي تكميلــي 
ــا شـــايع در  ــر اســاس بيماري هــاي بومــي و ي از ســوي مــادر الزامــي اســت. برخــي از بانك هــا ب
مناطــق خــود مي تواننـــد آزمـايش هـــاي ديگـــري نيز از مـــادر درخواســت نموده تا ســالمت كامل 
مـــادر بـــرا ي آنـــان اثبـــات گــردد بــه طــور مثــال؛ بررســي ميــزان HPV Ab مــادر در برخــي از 
كشــورهاي اروپايــي و ژاپــن كــه عفونــت پاپيلومـــا و يروس در خانمها شــايع اســـت و ارزيابي تيتـــر 
HTLV I,II Ab در ايــران. قبــاًل تصــور بــر ايــن بـــود كــه عفونـــت HTLV در ايــران محــدود بــه 

اســتان خراســان باشــد ولــي هــم اكنـــون آلـــودگي بــه ايــن ويــروس را در اكثر استان هـــاي كشــور 
مي تـــوان يافـت. 

چنانچـه مــادر سـابقه هـر بيمـاري ديگري و يـا مصــرف دارو در دراز مدت را داشـته باشـد، بايد به 
اطـالع پزشــكان بانـك رسـانده تـا آنـان بررسـي نمـوده و نسـبت بـه مجـوز نمونه گيري و يـا عدم 

نمونه گيـري بـه طـور موقـت و يـا دايـم تصميم گيـري نمايند.
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شرایط زایمــان:
خون گيـري از وريـد بنـد نـاف انجـام مي شـود و تجربـه نشـان داده اسـت در زايمان طبيعـي، نمونه 
خـون بنـد نـاف داراي حجم بيشـتر و تعـداد سـلول بيشـتري نسـبت به زايمـان سزاريني مي باشد.

 در زايمـان طبيعـي خون گيري داخل رحمــي اســت و بـه علت انقباضات رحم جهـت بيرون راندن 
جفــت بـه خــارج رحـم، ايـن انقباضات بـه مانند يـك پمپ طبيعـي عمل نمــوده و باعـث تخليه 
تقريبـاً كامـل خـون جفت مي گردند. در اين گونه موارد احتمال مخلــوط شــدن خــون جنين بــا 

خــون مادر (جمع آوري خون دو فرد در يه كيسـه( بسـيار پــايين اسـت. 
•  در زایمان طبيعي ميزان آلــودگي نســبت به زايمــان سزاريني كمي بيشتر است زيرا بنــد نـاف 
از كانــال زايمــان عبـور و خـارج مي گـردد لذا در زايمـان طبيعي موقع خــون گيری بايد شرايــط 

سترونــي كــاماًل رعايت شـود تا احتمال آلودگي، حداقل برسـد. 
•  در زایمان سـزاریني خون گيري مي توانــد داخــل رحمي قبل از جدا شـدن جفت از ديواره رحم 
و يـا خـارج رحمي باشـد يعني پــس از جــدا شــدن جفــت از ديواره رحــم و خروج از بـدن مادر. 
در ايـن گونـه مــوارد خون گيـري داخل رحمي نسـبت به خارج رحمي ارجح مي باشــد زيرا هنــوز 

ارتباط جفت و رحم مادر برقــرار اســت و خــون بيشــتري جمع آوري مي گردد.
 در خونگيـري خـارج رحمي نيز ميزان خــون جمــع آوري شـده نسـبت به حالت هـاي ديگر كمتر 
است، زيرا بــر اســاس نيروي جاذبه به علت تفــاوت ارتفــا ع، خــون از جفــت به ســمت كيسه 

جمـع آوري در جريـان اسـت.
در ايــن نــوع خون گيري احتمال اختالط خون مــادر و جنين نســبت به حالت هاي ديگـر بيشـتر 
اسـت. زيـرا جفـت كنـده شـده و آسيب ديده اسـت. منطقه كالمـپ زدن بنـد نـاف و زمـان كالمپ 
كردن نيز در ميزان خــون جمــع آوري شــده مؤثر مي باشـد.  كالمپ بايد بيشـتر به سـمت نوزاد و 
زمــان آن نيز بايد حدود 30 ثانيه پس از تولد باشد تــا قســمت اعظـم خــون جفت وارد بدن نوزاد 
نگردد. گزارش شــده اســت كالمــپ زدن در اين زمان باعث كاهش 12درصــدي در بــاال رفــتن 

بيليروبيـن در نوزاد خواهد شـد.
 در مـورد نوزادانـي كـه نـارس بـوده و يـا نوزادانـي كـه تولــد زودرس داشـته انـد، كالمـپ سـريع 

مي توانــد باعـث آنمـي در نـوزاد گـردد.
در حـال حاضـر در برخـي از بانك هـا اعـالم شـده اسـت از نمونه گيري از ايـن گونه نـوزادان اجتناب 
گــردد كـه شـايد بـه علت احتمـال آنمي آتي نوزاد باشـد. خـون جفت بايـد در مدت 3 تـا 5 دقيقه 
جمـع آوري گـردد. زيـرا پـس از ايـن مدت زمان، احتمال لخته شــدن خــون در جفت و بند نــاف 

افـزايش مي يابـد.
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ميـزان خــون بنــد نــاف جمـع آوري شـده تقريبـاً 50 تـا 150 ميلي ليتر مي باشـد كه ايـن ميزان 
بسـتگي بـه نـوع خون گيـري، نـوع زايمـان، حجــم و وزن جفـت و ديگر شـرايط ناشـناخته دارد.  

گـــزارش شـــده اســـت چنانچـــه از طريـــق شــــريان بنــــد نــــاف نرمـــال ســـالين اســـتريل بـــه جفـــت 
تزريـــق گــــردد ، ميـــزان خــــون جمـــع آوري شـــــده بـــه طـــــور متوســـــط بـــه  174 ميلي ليتـــــر 
مي رســـد (در حالـــت عـــادی تزريـــق نرمـــال ســـالين بـــه طـــور متوســــط 74 ميلي ليتـــر( و 

ـــت. ـــد ياف ـــش خواه ـــز افزاي ـــلول ني ـــداد س تع
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نمونه گیری خون و کنترل 
درد در نوزادان و کودکان
دکتر احمد قاسميان۱ ، خانم محور اميری 2

1. فوق تخصص نوزادان
2. كارشناس پرستاری 
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نمـونه گیری خـون در نوزادان و کودکان

محور اميـــری
كارشناس پرستاری و سرپرستار بخش NICU بيمارستان رضوی 

بسـياری از نـوزادان و كـودكان نيـاز بـه نمونه گيـری خـون پيـدا می كننـد، و ايـن كار در صـورت 
بسـتری در بيمارسـتان در طـول درمـان تكرار می شـود و بصورت سـرپايی هم احتمال تكرار هسـت 
و در صـورت عـدم رعايـت نـكات كليـدی در نمونه گيـری، ترس و استرسـی كه كـودک تجربه كرده 
هميشـه می تـوا نـد مشـكالتی را بـرای والديـن و پرسـنل بهداشـتی و خود كـودک در هر بـار نمونه 

گيـری خـون به همراه داشـته باشـد.

آماده سـازی کودک برای نمـونه گيری خـون:
پرسـنل پرسـتاری هميشه شـاهد اسـترس فراوان پدر و مادر نوزاد و كودک هسـتند. استرس والدين 
و گريه هـای مـادران سـبب اسـترس زيـاد در كـودكان می شـود و رفتارهـای پر تنش آن هـا می تواند 
بـا ايجـاد اسـترس بخصوص در پرسـتاران كـم تجربه، عـدم مو فقيت در نمونه گيری را سـبب شـود 

يـا نمونه گيـری بـا چند بار سـوزن زدن بـه كودک همراه شـود.

نقش پرستــاران قبل از نمونــه گيری:
1. ارتبـاط بـا والديـن و آموزش آن ها كه چگونـه رفتار كنند و برای كاهش درد در نـوزادان و كودكان 

چـه اقدامی می تواننـد انجام بدهند.
2. ارتباط با والدين و آرام كردن آنها و دادن مسئوليت به آنها بسيار موثر است.

3. ارتبـاط بـا والديـن بايـد با روش درسـت و محترمانـه و در اولين فرصـت و با كلماتی سـاده و قابل 
فهم باشـد. بـا والدين همدلـی بكنيد.

توجـه داشـته باشـيد از كلماتـی كـه می توانـد مانـع ارتبـاط شـما بـا والدين شـود خـود داری كنيد. 
كلماتـی ماننـد مهـم نيسـت، چـرا مثـل بچـه هـا گريـه می كنی،  مقايسـه كـردن بـا والدين سـاير 

كـودكان و سـاير مـوارد می توانـد از موانـع ارتباطـی باشـد.
از والديـن بخواهيـد قبـل از نمونه گيـری خـون بـرای فرزندشـان بـا زبانی سـاده و قابل فهـم توضيح 
بدهنـد و لـزوم انجامـش را  يـادآوری كننـد. در ايـن حالـت كـودک خيلـی بهتـر بـا اين قضيـه كار 
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می آيـد. حتـی تـو صيـه شـده در صورتی كـه اورژانـس نيسـت، 1 تـا 2 روز قبـل از نمونه گيـری بـه 
كـودک اطالعـات بدهند.

بـر خـالف تصـور مـادران، كـه فكـر می كنند اگـر كـودكان بدانند؛ بيشـتر دچار اسـترس می شـوند، 
كـودكان در صـورت آگاهـی بيشـتر همـكاری می كنند.

نقش والدین در نمونه گيری:
1. روش كمك كردن به سـن و سـال كودک وابسـته اسـت. نحوه كمك كردن به كودک خردسـال 

بـا كودكان بزرگتر متفاوت اسـت.
2. عكس العمـل والديـن در چنيـن وضيعـت پـر استرسـی تاثيـر بسـزايی روی كـودک دارد. وقتـی 
كـودک نگرانـی شـما را در زمـان فـرو بـردن سـوزن در داخل پوسـت خود احسـاس می كنـد. بدون 

شـك دچـار نگرانی شـديد خواهد شـد.
1.پرت كردن حواس كودک بسيار كمك كننده است.

2. نحوه پرت كردن حواس كودک به سن و سال او بستگی دارد.
3. بـرای كـودكان نوپـای 12 ماهـه تـا 2 سـاله حباب سـازها و اسـباب بازی هـای چشـمك زن و 

بسـيار كمك كننـده هسـتند. توليـد صـدا می كننـد،  كـه  اسـباب بازی های 
4. بـرای كـودكان رده سـنی 3 تـا 5 سـاله، اسـباب بـازی مورد عالقـه اش را بـه آزمايشـگاه ببريد. او 

می توانـد اسـباب بازيـی را در زمـان نمونه گيری در دسـت داشـته باشـد.
5. در كـودكان 6 تـا 12 سـاله گرچـه اسـباب بازی مـورد عالقـه می توانـد كمك كننـده باشـد مـا اما 
بيشـتر از كلمـات اطمينـان بخـش بـرای او اسـتفاده كنيـد و مراحل نمونه گيـری را به زبان سـاده و 

قابـل فهـم تو ضيـح دهيد.
بـه او بگوييـد در حيـن نمونه گيری ممكن اسـت چه چيزهايی را ببيند و بشـنود و حـس كند و بوی 

آن را استشـمام كند و حتی زمان طول كشـيدن نمونه گيری را بهتر اسـت بداند.
نكتـه ای كـه مهـم اسـت، در زمانـی كـه كودک سـالم اسـت بـرای ترسـاندن و يـا تنبيه كـودک از 
كلماتـی ماننـد اگـر اينـكار را بكنـی ميبرمـت دكتر يا بهـت آمپول ميزنـم  را بكار نبريـد و اين ترس 

را در دل كـودک نهادينـه نكنيد.
ابتـدا از مراحـل ضـد عفونی كـردن كه درد ندارد، توضيح را شـروع كنيد و در مرحله بعدی از بسـتن 
تورنيكـه بگوييـد كـه كمـی فشـار به بـازو شـما وارد می شـود، مثـل اينكه يك دوسـت بازو شـما را 

فشـار بدهد.
در مـورد سـوزن توضيـح بدهيـد كه وارد رگ می شـود و ورود سـوزن مختصر درد دارد و خـون از راه 
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سـوزن از رگ خـارج می شـود و در لولـه آزمايـش جمع می شـود. توضيـح بدهيد كه خون مـورد نياز 
درصـد بسـيار كمی از حجم خون شماسـت.

راه هايـی بـرای كاهـش نگرانـی در كـودكان وجـود دارد، ولـی ايـن راه هـا ميتوانـد برای هـر كودكی 
باشـد.  متفاوت 

بـا فرزنـد خـود صـادق باشـيد و بـه او بگوييد چـه اتفاقـی خواهد افتـاد. (با زبانـی سـاده و قابل فهم 
متناسـب با سـن وسـال كودک.(

پرت كردن حواس كودک در زمان نمونه گيری كمك كننده است.
به كودک خود اجازه انتخاب و كنترل مراحل خون گيری را بدهيد.

در زمـان خون گيـری رفتار و هيجانات و وحشـت شـما از خونگيری، كودک را دچـار نگرانی می كند. 
والديـن بايـد نقش خود را در كنترل شـرايط درک كنند.

تجهيـزات الزم جهـت اتاق نمونــه گيری:
1. نمونه گيری بايد در محل مجزا، تميز، ساكت و مجهز به دستشويی باشد.

2. صندلـی مـورد اسـتفاده در اتـاق نمونـه برداری بايد دسـته قابل تنظيم داشـته باشـد، بطوری كه 
بيمـار بتوانـد در راحت تريـن وضعيـت در صندلی بنشـيند و دارای حفاظ ايمنی جهـت جلوگيری از 

افتادن بيمار باشـد.
3. دستكش كه در صورت آلودگی در فواصل خون گيری تعويض گردد.

4. سـرنگ در سـايزهای الزم، سـوزن در شماره های متفاوت، النسـت، لوله های آزمايش با كاربردهای 
متفـاوت، اسـمال ويـن، لولـه هـای خال، پنبه توپك، چسـب، وسـايل گـرم كننده موضعی، فهرسـت 

انـواع آزمايش ها و مقدار خـون الزم .
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نمونه گيــری وریـدی:
خون گيری بخصوص در نوزادان و كودكان نياز به دانش و مهارت، صبوری و ارتباط صحيح دارد.

نكات مهم در نمونه گيری:
•  احـراز هويـت بيمـار در نـوزادان، با مچ بند شناسـايی و مشـخصات پرونـده نوزاد و انطبـاق با برگه 

درخواسـت و در صـورت حضـور مـادر و چـك اين مشـخصات با مادر انجام می شـود.
•  در كـودكان، چـك دسـتبند شناسـايی كـودک بـا پرونـده و برگه در خواسـت آزمايش و سـوال از 
والديـن و انطبـاق بـا پرونـده و دسـتبند شناسـايی و در كـو دكانـی كه صحبـت می كننـد از كودک 

سـوال شـود. توجه داشـته باشـيد شـماره تخـت را مالک قـرار ندهيد.
•  در بيماران سرپايی اين امر با سوال جواب كردن از بيمار يا والدين و همراهان صورت می گيرد.

•  اطمينـان از رعايـت رژيـم غذايـی كـه ممكـن اسـت بـرای انجـام آزمايش الزم باشـد، بايـد زمان 
درخواسـت آزمايـش بـه بيمـار بخصـوص در كـودكان بـه والدين آمـوزش داده شـود.

•  بـر اسـاس نـوع آزمايـش سـرنگ و سـوزن مناسـب يـا لولـه خال بـا حجم كافی و فشـار مناسـب 
انتخاب گـردد .

•  نكتـه قابـل توجـه قبـل از ورود سـوزن بـه داخـل رگ از بـاز بـودن آن اطمينـان حاصـل كنيـد و 
سـرنگی را انتخـاب كنيـد كـه پيسـتون آن بـه راحتـی حركـت كند.

•  بـه لولـه آزمايـش توجـه كنيد، چه لولـه ای الزم اسـت؟ آيا نياز به مـاده ضد انعقـاد دارد؟ آيا الزم 
اسـت در حيـن نمونه گيـری جهت جلوگيری از لخته شـدن لوله را تـكان بدهيد؟ 

•  آيـا الزم اسـت شـرايطی را بـرای ارسـال آزمايش به آزمايشـگاه رعايـت بكنيد؟ مثـال روی يخ قرار 
بدهيـد و بعد ارسـال كنيد.

•  بطور كلی، توصيه می شود بدليل رعايت اصول ايمنی از لوله های خال استفاده كنيد. 

مـراحل کـار:
1. دست ها را با آب و صابون بشوييد.

2. از دستكش استفاده كنيد.
3. پوزيشن مناسب را در نظر بگيريد.

4. اگـر نيـاز اسـت كـه در نـوزادان و كـودكان از والدين يا ديگر همـكاران كمك بگيريد، ابتـدا با آنها 
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باشيد. هماهنگ 
5. اگـر كـودک قـادر اسـت روی صندلی بنشـيند، بـا رعايت اصـول ايمنی بـرای كـودک از او بخواهيد با 
مشـت كـردن (جهـت بر جسـته كردن وريد ها(، دسـت خـود را به صورت كشـيده، روی دسـته صندلی 

نمونه بـرداری قـرار  بدهـد بـه گونـه ای كـه بازو تا مچ دسـت در يك خط مسـتقيم قـرار بگيرد.
6. در صـورت اسـتفاده از تخـت معاينـه بايـد به پشـت خوابيده و در صـورت نياز بالشـتی زير بازويی 
كـه نمونـه از آن گرفتـه می شـود، قـرار بگيرد. بيمار دسـت خود را كشـيده بطوری كه از شـانه تا مچ 

در يك خط مسـتقيم قـرار بگيرد.
7. در موقع نمونه گيری بيمار نبايد غذا، مايعات وآدامس در دهان داشته باشد.

8. بسـتن تورينكـه بـه منظور افزايش پر شـدن وريد از خون و برجسـته شـدن رگ مـورد نظر جهت 
تسـهيل ورود خون بداخل سـرنگ يا لوله های خال اسـتفاده می شـود.

(توجه داشته باشيد در مواردی نظير اندازه گيری الكتات خون از تورينكه استفاده نكنيد(
تورينكـه بايـد 7/5 تـا 10 سـانتيمتر باالی ناحيه نمونه گيری بسـته شـود و نبايد بيـش از يك دقيقه 
بـر روی بـاز، بيمار بسـته بمانـد توقف موضعی خون موجـب تعليظ خون و انتشـار آن بداخل بافت ها 

شـده، كـه می تواند در نتايج آ زمايشـات تغييـر ايجاد كند.
در هنگام بسـتن تورينكه اگر مشـكل پوسـتی وجـود دارد، تورينكه را روی لباس يـا روی گاز ببنديد 
و در مـواردی كـه وريـد سـطحی كامال مشـخص نباشـد می توانـد، با ماسـاژ دادن از مچ تـا آرنج و يا 

بـه كمـك يك وسـيله گـرم كننده مو ضعـی كه باعث اتسـاع وريـد می گرديد.
در صـورت عـدم موفقيـت در بـار اول توصيـه ميشـود تورينكـه باز شـده و سـپس پـس از دو دقيقه 

مجـدد بر روی بازو بسـته شـود.
9. انتخـاب وريـد مناسـب، مانند وريـد هـای median.cubital وcephalic، و وريدهای پشـت دسـت 

مناسـبند ولـی از وريدهـای سـطحی داخل مچ دسـت اسـتفاده نكنيد.
10. وريـد median.cubital مناسـبند چـون سـطحی و بهتر ثابت می شـوند و در هنگام ورود سـوزن 

بهتـر ثابت می شـوند و درد كمتـری دارند 
جهـت اسـتفاده از وريدهـای قـوزک پا يا اندام هـای تحتانی به پزشـك اطالع بدهيـد، (احتمال بروز 

عوارضـی نظير ترومبوز، فلبيـت/ و نكروز بافت(
اگـر در طـی نمونه گيـری مشـكوک به نمونه شـريانی شـديد پـس از خارج كردن سـوزن بايـد برای 
حداقـل 5 دقيقـه و تـا بنـد آمـدن خـون روی موضـع فشـار مسـتقيم بياوريد و سـريعا به پزشـك و 

پرسـتار مسـئول اطالع بدهيد.
توجـه داشـته باشـيد بـه دليل تفـاوت محتوای مواد موجـود در خـون وريدی و شـريانی، خون گيری 
شـريانی فقـط در مـوارد خاص نظير بررسـی اسـيد و بـاز و الكتروليت ها و بعضـی متابوليت ها كاربرد 
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دارد و جايگزيـن نمونـه وريدی نيسـت و در نهايت وريد مناسـب كه كمترين خطر آسـيب رسـاندن 
بـه اعصـاب و شـريان ناحيه خون گيری را بدنبال داشـته باشـد، در نظرتان باشـد. 

لمـس وريـد مـورد نظـر و مسـير آن توسـط انگشـت سـبابه جهـت تعين محـل خونگيـری ضروری 
است.

نواحی سوخته التيام يافته نبايد انتخاب شوند.
از ناحيه هماتوم (بدليل ايجاد خطا در نتايج آزمايشات( استفاده نكنيد.

تزریـق وریـدی و یـا تزریـق خـون و فرآورده هـای آن: ترجيحـا نمونه گيـری از بازويـی كـه متصل به 
تزريـق وريـدی اسـت اسـتفاده نكنيـد. در صورتی كـه ناچار هسـتيد از محلـی دورتـر از تزريق طبق 

شـرايط ذيل اسـتفاده كنيد.
1. بايد حداقل بمدت 2 دقيقه تزريق وريدی قطع شود.

2. تورينكه بايد در محلی دورتر از تزريق وريدی بسته شود.
3. دور ريختن 5 ميلی ليتر ابتدای نمونه و پس از آن جمع آوری خون جهت لوله های مورد نياز.

4. بايد محل نمونه گيری در برگه نمونه گيری ثبت گردد.
5. در صـورت امـكان نبايـد از مسـيری كـه قبال با هپارين شسـته شـده نمونه خون تهيه شـود و در 

صـورت اجبـار احتمـال آلودگی بـا هپارين و رقيق شـدن نمونـه بايد در نظر گرفته شـود.

تميز کردن ناحيه نمونه گيری:
ناحيـه نمونـه گيـری با كمك مواد ضـد عفونی، بصورت حركـت دورانی از داخل به خارج تميز شـود 
و پـس از خشـك شـدن موضـع در هـوا به منظـور جلو گيـری از هموليز و كاهش سـوزش ناشـی از 

تمـاس نوک سـوزن بـا الكل و پوسـت، نمونه گيری صـورت گيرد.
جهـت كشـت خـون ضـروری اسـت دقـت بيشـتری جهـت ضـد عفونـی محـل اسـتفاده كـرد. 

می شـود. توصيـه  بزرگتـر  و  ماهـه  دو  نـوزادان  جهـت  گلوكونـات  كلرو هگزيديـن 
ابتـدا موضـع  با الكل 70% تميز شـده، سـپس بـا povidne.iodine يا كلرو هگزيديـن گلوكونات، ضد 

عفونـی شـده و پس از خشـك شـدن موضع بـا الكل يـا كلروهگزيدن ضد عفونی تميز شـود.
در صورتيكه مجددا با انگشت سبابه محل نمونه را لمس كرديد، مجددا ضد عفونی كنيد.

با زاويه 30 درجه يا كمتر در حالی كه قسمت مورب نوک سوزن به طرف باالست، وارد شويد.
توجه كنيد به محض ورود خون به داخل سرنگ يا لوله خال بازوبند باز شود.

اگر از روش خال استفاده می كنيد، به نكات ذيل توجه كنيد:
1. بايـد حتی االمـكان سـوزن در رگ ثابـت نگهداشـته شـده و اوليـن لوله با فشـار به سـوزن مرتبط 

شـود و سـپس لولـه هـای بعـدی مورد نيـاز و توجه بـه حجم خـون مورد نياز شـود.



بیماری های خونی و بدخیمی ها در نوزادان238

2. لوله های حاوی ماده ضد انعقاد بايد بال فاصله و به آرامی 5 تا 10بار مخلوط شوند.
3. جهت تخليه خون در لوله های آزمايش به آرامی در جدار داخلی لوله تخليه گردد.

4. پـس از خاتمـه نمونه گيـری، بايـد موضع از نظـر بند آمدن خون ريـزی و يا بوجـود آمدن هماتوم 
كنتـرل گـردد در صورتيكـه خون ريـزی بيـش از 5 دقيقـه ادامـه يابـد، بايسـت تـا بند آمـدن خون 
بـرروی گاز در محـل نمونـه گيـری فشـار آورده و سـپس روی آن بانـداژ مجـدد صـورت گيـرد و به 
بيمـار يـا والديـن يـا همراه بيمار توصيه شـود كه بـرای مدت حداقـل 15 دقيقه بانـداژ را روی محل 

نگـه داری كنـد. در صـورت نياز به پزشـك و پرسـتار مسـئول نيز اطالع داده شـود.

برچسـب گذاری نمــونه:
بالفاصلـه پـس از اتمـام نمونه گيـری بايـد بـر چسـب های زير بـرروی لوله هـا و ظروف حـاوی نمونه 

خون بيمار نوشـته شـود.
•  نام و نام خانوادگی بيمار.

•  شماره شناسايی (شماره پرونده بيمار(.
•  تاريخ و ساعت نمونه گيری.

•  نام فرد نمونه گير يا شماره پرسنلی فرد نمونه گير.
•  بخش مورد نظر.

جهت نمونه گيری از اطفال بايد از سـوزن های با شـماده 22g يا 23g اسـتفاده شـود و يا از اسـكالپ 
وين اسـتفاده شود.

در نمونه گيـری از نـوزادان و اطفـال حجـم خـون كمتـری گرفتـه می شـود. پـس لوله هـا بـا حجـم 
مناسـب مـاده ضـد انعقـاد آمـاده گردد.

جلوگيــری از هماتــوم:
دقـت كنيـد تنهـا ديـواره بااليـی وريد بايد سـوراخ شـود. در صـورت عبور سرسـوزن از جـدار زيرين 

رگ خـون بـه بافـت اطـراف نفـوذ كرده و سـبب هماتـوم در ناحيه می شـود.
قبل از خارج ساختن سوزن حتما تورينكه بايد باز شود.

از وريدهای سطحی اصلی بايد استفاده شود.
پس از نمونه گيری بايد محل بانداژ يا با گاز نمونه گيری، فشار اندكی وارد آيد.
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روش های جلوگيری از هموليز:
1. موضع نمونه گيری بايد پس از ضدعفونی در مجاورت هوا ی محيط خشك شود.

2. بهتـر اسـت از سرسـوزن های مناسـب اسـتفاده شـود. سـر سـوزن هـای با انـدازه كوچك، سـبب 
می شـود. هموليز 

3. از محل هماتوم نمونه گيری نشود.
4. بايد سوزن كامال به سرنگ وصل باشد تا هيچگونه حباب هوا هنگام نمونه گيری تشكيل نشود.

5. پيستون سرنگ به آرامی به عقب كشيده شود.

مالحظات ایمنی:
1. كاركنـان بخـش نمونه گيـری بايـد هميشـه از روپـوش (بـا دكمـه هـای بسـته( اسـتفاده كنند و 
دسـتكش بـه هنـگام نمونه گيری و جابجايی نمونه بيماران، اسـتفاده نمايند و دسـتكش ها در صورت 

آلودگی تعويض شـده و نبايد شسـته و مجدد اسـتفاده شـود.
2. دست ها قبل و بعد از نمونه گيری شسته شود.

3. بـه هيـچ وجـه نبايـد درپوش سرسـوزن بوسـيله دسـت روی آن قرار گيرد و از سـرنگ جدا شـود 
همچنيـن سرسـوزن نبايد شكسـته يا خم شـود.

4. پسـماند های تيز و برنده و آلوده مانند سرسـوزن وسـايل شيشـه های شكسـته بايد درظرف ايمن 
يـا همـان safetybox جمـع آوری شـده و زمانـی كـه ¾ ظـرف پـر شـد پس از اتـو كالو و بـه طريق 

بهداشـتی دفع گردد.
5. در صـورت آلودگـی هـر قسـمت از اتـاق نمونه گيـری بايد سـريعا با مـواد ضد عفونی كننـده مانند 
هيپر كلريت سـديم بـا دقـت مناسـب ضـد عفونـی شـود و محلول مـورد اسـتفاده بايـد برای هـر بار 

اسـتفاده، تهيه شود.

نيدل استيک شدن:
1. خارج كردن دستكش.

2. فشار بر روی موضع جهت خروج خون.
3. شستن موضع با آب و صابون.

4. گزارش حادثه به مسئول ايمنی مسئول فنی آزمايشگاه و تكميل فرم ثبت گزارش و پيگيری.
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نمونه گيــری مویــرگی:
نمونـه گيـری از طريق سـوراخ كردن پوسـت در اطفال و نـوزادان از اهميت ويژه برخوردار اسـت. زيرا 
خونگيـری در ايـن گـروه بـا اشـكاالت زيادی همراه بـوده و گاهی نيز بـدون نياز به حجـم زياد خون، 
خونگيـری وريـدی موجـب گرفتن خون زياد از نوزاد شـده كـه اين امر حتی در نـوزادان نارس منجر 

بـه كم خونی می شـود، لـذا نمونه گيـری مويرگی ضرورت پيـدا می كند.

نواحی مناسب جهت سوراخ کردن پوست و جمع آوری نمونه:
1. بند انتهايی انگشتان دست

2. سـطح داخلـی و خارجـی پاشـنه پـا در كودكان كمتر از يكسـال، معمـوال خون گيری از پاشـنه پا 
انجـام می گـردد. در اطفـال و بزرگسـاالن معمـوال از بنـد آخـر انگشـتان سـوم يا چهـارم خون گيری 

می گيرد. صـورت 
ازنواحی زير نبايد نمونه گيری انجام گيرد:

•  نرمه گوش
•  ناحيه مركزی پاشنه پا در نوزادان

•  نواحی متورم يا نواحی كه قبال سوراخ شده اند (بدليل تجمع مايع بافتی(

نكات مهم در نمونه گيــری از نـوزادان:
•  عمق سوراخ ايجاد شده نبايد بيشتر از 2 ميلی متر باشد.

•  نبايد در انحنای خلفی پاشنه پا سوراخ ايجاد گردد.
•  در نواحـی كـه قبـال نمونه گيـری شـده نيـز نبايـد مجـدد سـوراخ ايجـاد كـرد (بـه دليـل احتمال 

آلودگی(
•  نمونه گيـری در ناحيـه مركـزی پاشـنه پـای نوزاد نبايد انجام شـود چون سـبب صدمـه به اعصاب 

و تاندون هـا و غضـروف آن ناحيه می شـود.
•  از نـوک انگشـتان نـوزاد هـم نبايد نمونه گرفت چون فاصله پوسـت تا اسـتخوان بند آخر انگشـتان 
نـوزاد بيـن 1/2 تـا 2/2 ميلی اسـت و ممكن اسـت در طی نمونه گيری اسـتخوان نيز آسـيب ببيند و 

عفونت و گانگرن را در پی داشـته باشـد.
•  در نمونه گرفتن از نوزاد حضور مادر بسيار كمك كننده است.

•  از مـادر بخواهيـد در حيـن نمونه گيـری از طريق پسـتان نـوزاد را تغذيه كند در حيـن تغذيه نوزاد 
بسـيار آرام اسـت و نمونه گيری آسـان تر و سـريع تر انجام می شـود و درد نوزاد كمتر اسـت.
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•  اسـتفاده از آغـوش مـادر حتـی بـدون تغذيـه سـبب آرامش نـوزاد می شـود و اثر خوبـی روی مادر 
دارد و همين كـه حـس می كنـد می توانـد در ايـن موقعيـت بـه نـوزادش كمـك كنـد راضی اسـت و 
آرامـش نـوزاد و مـادر سـبب آرامش نمونه گير شـده و نمونه گيری آسـان تر سـريع تر انجام می شـود.

•  در صورتيكه مادر حضور ندارد از پدر بخواهيد روی صندلی بنشيند و نوزاد را در آغوش بگيرد.

•  از بـوی شـير مـادر هم در صـورت نبود مادر می تواند اسـتفاده كنيد. در اين حالت مقداری از شـير 
مـادر را روی پنبه بريزيد و نزديك سـوراخ بينی نـوزاد قرار بدهيد.

•  از روسری يا لباس مادر برای پيچيدن نوزاد استفاده كنيد كه سبب آرامش نوزاد می شود.
•  اسـتفاده از شـير مـادر بـا سـرنگ در حيـن نمونه گيـری ميتـوان توسـط همراهـی نـوزاد در حين 

اسـتفاده كرد. نمونه گيـری 
•  استفاده از ساكروز 24% در حين نمونه گيری ميتوان جهت كاهش درد استفاده كرد.

•  از قنداق كردن نوزاد در حين نمونه گيری برای كاهش درد استفاده كنيد.

دالیل ایجاد هموليز:
•  باقی ماندن الكل در موضع نمونه گيری.

•  فشار زياد در محل نمونه برای بدست آوردن نمونه و قطره خون بيشتر.
•  در بيمارانـی كـه هماتوكريـت آنهـا بيشـتر از حـد طبيعی اسـت و يا گلبـول قرمز آنها شـكننده تر 

اسـت. (در نوزادان(
•  مخلوط نمودن شديد و بيش از حد نمونه پس از جمع آوری.

•  گـرم نمـودن موضـع هنگامـی كـه نمونه گيری جهـت آزمايـش PH و تجزيه گازهـای خونی انجام 
می گيـرد. ضـروری اسـت، كـه از حولـه گرم بمـدت 3 تا 5 دقيقـه اسـتفاده كنيد. ايـن روش جريان 

خـون سـرخرگی را تـا 7 برابر افزايـش می دهد.
•  محلـول povidone io dine نبايـد جهـت ضـد عفونـی كردن موضع اسـتفاده گردد. چـون آلودگی 

خـون بـا اين محلول سـبب افزايش كاذب شـطح پتاسـيم. فسـفر يا اسـيد اوريـك می گردد.
•  جهت افزايش جريان خون پس از سـوراخ كردن پوسـت با نگه داری موضع بسـوی پايين و فشـار 

متنـاوب اطراف محل نمونه گيـری انجام گردد.
•  پـس از خاتمـه جمـع آوری نمونـه از پاشـنه پای نـوزاد، پا را باالتر از سـطح بدن قـرار داده و با يك 

گاز تـا بنـد آمدن خون به موضع فشـار ماليـم بياوريد. 
•  در نوزادان، بانداژ می تواند سبب تحريك پوست گردد.

•  در كودكان بزرگتر ممكن است توسط كودک برداشته وگاهی بلعيده شود
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خطاهای شایع در جمع آوری نمونه:
•  بر چسب اشتباه روی لوله.

•  نمونه با حجم كم.
•  ضد انعقاد اشتباهی.

•  مخلوط كردن ناكافی و يا بيش از حد در نمو نه هايی كه نياز به مخلوط كردن دارند.
•  گرفتن نمونه در لوله اشتباه.

•  بستن طوالنی تورنيكت و غليظ شدن مصنوعی خون.
•  تاخير در ارسال نمونه و حرارت نا مناسب.

•  ايجاد هموليز در نمونه.
•  نمونه گيری بدون آگاهی از رژيم غذايی و مفهوم نا شتايی.
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کنترل درد در نـوزادان و کودکـان
دکتر احمد قاسميان
فوق تخصص نوزادان 

نـوزادان مكـرراً در معـرض اقدامـات دردنـاک قـرار می گيرنـد. هـر چـه نارس تر باشـند، بـه اقدامات 
مداخله گرانـه و دردنـاک بشـتری نيـاز دارند.

پيشگيری و تسكين درد در نوزادان و به ويژه نوزادان پره ترم (نارس( هم از نظر اخالق پزشكی مهم 
است و هم اينكه محرک های دردناک مكرر می تواند با عوارض نامطلوب كوتاه مدت و بلند مدت 
متعددی همراه باشد. از جمله اين عوارض ميتوان به ناپايداری فيزيولوژيك، تغيير تكاملی مغز، تغييرات 
غير طبيعی در فرآيند های تكاملی عصبی, سوماتوسنسوری و پاسخ به استرس اشاره كرد كه موارد 

اخير تا دوران كودكی می تواند ادامه داشته باشد.
مسيرهای انتقال درد از هفته 25 جنينی فعال و واجد عملكرد بوده و می تواند موجب بروز پاسخ های 

شديد به تحريكات دردناک در نوزادان پره ترم شود.
محققين نشان داده اند اعصاب مسير درد در شاخ خلفی نخاع قرار داشته و محرک های دردناک موجب افزايش 

 .)sensitization( حساس شدن اين مسيرها به محرک های دردناک و غيردردناک بعدی می شوند
پژوهشگران نشان داده اند كه حتی پس از مداخالت ساده مثل سوزن زدن به پاشنه پا برداشتن چسب 
كاتتر از روی پوست، ماركرهای وابسته به استرس وراديكال های آزاد در بدن نوزاد افزيش می يابد. اين 

موضوع ميزان احساس درد را نيز در آينده افزايش خواهد داد.
پردازش مركزی (كورتيكال( درد در نوزادان نارس هم اتفاق می افتد. محرک های دردناک می تواند 
موجب تغيير در باالنس مكانيسم های برگشتی ( فيدبك( مهاری وتحريكی بشود. عدم تكامل كافی در 
اتصاالت مسيرهای شاخ خلفی و چرخه های مهار عصبی در نوزادان باعث می شود كه محل دقيق درد 
قابل تشخيص نبوده و تنظيمات مهاری مسير درد نيز به خوبی فعاليت نكرده كه در مجموع موجب 

افزايش حساسيت سيستم عصبی مركزی به محرک های دردناک تكرار شونده می شود.

ارزیابی درد و استرس در نوزادان:
وجود ابزارهای قابل اعتماد برای ارزيابی درد در نوزادان ضروری است و استفاده از آن ها قويا توسط 
آكادمی اطفال امريكا پيشنهاد می گردد. اما درمان درد در نوزادان همچنان به عنوان يك مشكل و 
معضل به چشم می خورد، زيرا نوزاد نمی تواند درد را ابراز نمايد. روش های متعددی برای ارزيابی درد 

ابداع شده است كه می توان از آنها برای تعيين ميزان درد و استرس استفاده كرد.
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روش های درمان:

۱. محلول سوکروز یا گلوکز:  
 محلول سوكروز خوراكی به صورت شايعی برای كاهش درد در اقدامات با درد خفيف تا متوسط  بكار 
می رود. عليرغم بررسی های متعدد هنوز برخی موارد از جمله دوز مناسب، مكانيسم اثر و عوارض دراز 

مدت روشن نيست.
حداكثر كاهش در شاخص های فيزيولوژيك و رفتاری درد زمانی ايجاد می شود كه محلول 2 دقيقه 
قبل از تحريك دردناک استفاده شود. اثر ضد درد حدود 4 دقيقه به طول می انجامد. در اقداماتی مانند 
ختنه يا معاينات چشم پزشكی كه زمان بيشتری نياز دارند، بايد از دوزهای متعدد استفاده كرد. وقتی 
با ساير روش های غير دارويی مانند مكيدن غير تغذيه ای يا قنداق كردن تركيب شود، اثر ضد درد 

تقويت می شود. اين همراهی بيشتر در موارد معاينات چشم يا واكسيناسيون كاربرد دارد.
عليرغم كاهش بالينی درد، فعاليت ضد درد مغزی (در الكتروانسفالوگرافی( و رفلكس های ضد درد 

نخاعی (در الكتروميوگرافی( تغييری را نشان نمی دهد.
هر چند دوز مطلوب محلول سوكروز خوراكی مشخص نيست، اما ميزان پيشنهادی آن 0,1 تا 1 ميلی 

ليتر از سوكروز  ml/kg) %24 0/5 - 0/2( دو دقيقه قبل از اقدام دردناک می باشد.
گلوكز نيز در كاهش درد خفيف موثر است. كاهش 20% تا 30% در ميزان گريه و درد هنگام سوزن 

زدن به پاشنه پا مشاهده شده است.
ميزان اثر و سالمت در مصرف مكرر سوكروز در مورد درد های مداوم مشخص نشده است.

2. اپيوئيد ها، بنزودیازپيــن ها و سایــر داروها:
اپيوئيدها (مخدر( بيشترين داروهای مورد استفاده برای بهبود درد در نوزادان  می باشد. غالبا مورفين 
و فنتانيل برای دردهای مداوم وپايدار بكار می رود. مطالعات در مورد دوز مناسب و آثار دراز مدت ضد 
دردهای مورد استفاده در دوران نوزادی محدود و متناقض است. كنترل درد در بخش ويژه نوزادان هم 

به دليل جنبه های اخالقی وهم به دليل آثار نامطلوب دراز مدت بايد مد نظر باشد. 
 )chest tube) آكادمی اطفال امريكا كنترل درد را در همه موارد ختنه، تعبيه و برداشتن لوله قفسه سينه
و لوله گزاری غير اورژانش داخل نای توصيه می نمايد. به دليل اثرات كوتاه وبلند مدت تكاملی عصبی 
ناشی از انفوزيون مورفين در نوزادان پره ترم برخی استفاده انتخابی (نه در همه موارد( در ونتيالسون 

مكانيكی را بهتر می دانند.
در يـك مطالعـه پيگيرانـه، در كـودكان 9-8 سـاله ای كه مورفين بـا دوز كم در دوره نـوزادی مصرف 
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كـرده بودنـد در مقايسـه بـا كودكانـی كـه دارونمـا مصرف نمـوده بودنـد، اثـر نامطلوب شـناختی يا 
رفتـاری  در كـودكان گـزارش نكـرده بـود. در مجموعـه شـواهد جهـت اسـتفاده روتين (معمـول( از 
اپيوئيدهـا در نـوزادان تحـت ونتيالسـيون مكانيكـی كافـی نبـوده و اگرچـه شـواهدی از كاهش درد 
در هنـگام اسـتفاده از دارو وجـود دارد ولـی اثـرات مفيـد دراز مدت مشـاهده نشـده اسـت. در ضمن 
برخـی عـوارض مانند سـركوب تنفـس، افزايش طـول دوره تهويه مكانيكی و احتمـال ايجاد تحمل و 

وابسـتگی دارويـی نيز ممكن اسـت اتفـاق بيفتد.
ساير اثرات نامطلوب فيزيولوژيك اپيوئيدها شامل افت فشار خون، يبوست، احتباس ادراری در موارد 

استفاده از مورفين و براديكاردی و سفتی جدار قفسه سينه در موارد  استفاده از فنتانيل می باشد.
رمی فنتانيل)Remifentanyl( يك تركيب كوتاه اثر از فنتانيل است كه هنوز مورد بررسی كامل قرار 

نگرفته است.
جهت  كه  است   )Midazolam( ميدازوالم  بنزوديازپين ها  گروه  از  استفاده  مورد  تركيب  بيشترين 
آرامبخشی به نوزادان بستری در NICU تزريق می شود. اثر ضد درد خفيفی داشته و می تواند اثرات 
سركوب تنفسی و كاهش فشار خون ناشی از اپيوئيدها را تشديد كند. نوزادانی كه اين دو دسته دارويی 
را با هم مصرف می كنند بايد به دقت پايش شوند. با توجه به اثرات نامطلوب كوتاه مدت، به عنوان 

داروی روتين جهت آرام كردن نوزادان پيشنهاد نمی شود.
 )propofol(پروپوفول ،)ketamine(از ساير تركيبات مورد استفاده در نوزادان ميتوان به متادون، كتامين

و دكس  مديتوميدين )Dexmedetomidine( اشاره كرد.
هرچند متادون اثر ضد درد مطلوب و طول اثر بيشتر وقيمت ارزانتری دارد ولی هنوز سالمت استفاده 

از آن ودوز مناسبش مشخص نشده است.
كتامين نيز كه يك داروی بيهوشی می باشد، اثرات ضد درد، فراموشی دهنده و آرامبخشی خوبی در 
كودكان داشته است ولی هنوز بررسی كامل در گروه نوزادان صورت نگرفته و ضمن اينكه اثرات نورو 

توكسيك نيز ممكن است داشته باشد. 
پروپوفول به دليل اثر سريع و پاكسازی سريع از بدن در اقدامات درمانی كه زمان زيادی الزم ندارد 

قابل استفاده است.
پاكسازی آن از خون در نوزادان بستگی به سن بارداری )gestational age( دارد و فازفارماكونتيك آن 
در نوزادان ترم و پره ترم بشدت متفاوت است و همچنين می تواند با براديكاردی، افت اشباع اكسيژن 

خون و افت فشارخون پايدار در نوزادان همراه باشد.
در مورد دكس مدتوميدين تجربيات كمی در دسترس است.

استفاده خوراكی يا داخل وريدی استامينوفن نيز محدود به كنترل درد پس از اعمال جراحی بوده 
است. هرچنداستفاده از تركيب وريدی آن هنوز توسط سازمان غذا و دارو آمريكا تاييد نشده ولی 
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اطالعات اوليه دال بر نياز كمتر به مورفين در صورت استفاده از استامينوفن بعد از عمل جراحی بوده 
است. استفاده از تركيبات ضد التهابی غير استروئيدی نيز بدليل اثرات  نامطلوب بر كليه و تجمع 
پالكتی و احتمال ايجاد هيپرتنشن ريوی فقط محدود به بستن فارماكولوژيك مجرای شريانی می باشد. 

3. بی حس کننده های موضعی:
مورد  در  مطالعه  بيشترين  می شود.  درد  احساس  كاهش  موجب  اقدامات  برخی  در  تركيبات  اين 
ژل تتراكائين )tetracaine( و Eutectic Mixture of Local Anesthetic )EMLA(  كه تركيبی از 
 peripheral( ليدوكائين  2/5% و پريلوكائين  2/5%  ميباشد . از اين تركيبات در هنگام رگ گرفتن
arterial puncture, percutaneous central venous catheter, venipuncture( موجب كاهش حس 

درد می شود.
EMLA دركاهش حس درد در هنگام سوزن زدن به پاشنه پا موثر نيست )Heel Lance( ولی می تواند 

در Lumbar Puncture ميزان درد راكاهش دهد بويژه اگر همراه با مصرف همزمان خوراكی سوكروز باشد.

پيشنهادات:
1. پيشگيری وكاهش درد در نوزادان بايد به عنوان يك هدف در تمام مراكزی باشد كه از نوزادان 
مراقبت می كنند و هر مركزی جهت تسهيل امر فوق بايد براساس شواهد موجود دستورالعملی را 
انتخاب گردد،  با وسواس خاصی  نوزاد  اقدامات الزم جهت  اينكه  نمايند كه در آن ضمن  مكتوب 

روش های كاهش درد دارويی وغير دارويی نيز مد نظر قرار گيرد.
2. روشهای ارزيابی درد در نوزادان قبل, در حين و بعد از اقدام دردناک بايد بكار گرفته شود.

 nonnutritive(مكيدن غير تغذيه ای ،)جمع كردن نوزاد) facilitated tucking  3. اقدامات غير دارويی مثل
sucking(، تغذيه زير سينه مادر يا تهيه شير دوشيده شده مادر يا تماس پوست به پوست با مادر به نظر 

می رسد دركاهش درد در موارد اقدامات با درد خفيف تا متوسط موثر باشد.
1. محلول سوكروز و يا گلوكز خوراكی به تنهايی يا با ساير اقدامات ضد درد در نوزادانی كه مورد 

اقدامات دردناک خفيف تا متوسط قرار می گيرند، موثر است.
2. پرسنل بايد با عوارض وآثار مفيد و مضر تركيبات دارويی آشنا بوده و در هنگام استفاده از داروها 

مراقب بروز عوارض باشند.
3. متخصصين وپرسنل و والدين بايد آموزش های مداومی جهت شناخت، ارزيابی ودرمان درد دريافت نمايند.
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